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“АРХІВИ, ПАМ’ЯТЬ І ЗНАННЯ”:
НОВЕ ГАСЛО “ВІДКРИТОГО КОНГРЕСУ”

ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА
(ХV Міжнародний конгрес архівів, 23–28 серпня 2004 р.,

м. Відень, Австрійська Республіка)

МАТЕРІАЛИ XV МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ АРХІВІВ

У черговому всесвітньому архівному форумі, що проходив у столиці 
Австрії 23–28 серпня 2004 р. під гаслом “Архіви, Пам’ять і Знання”, за 
дорученням Уряду взяла участь офіційна делегація України. 

На конгресі було представлено понад 2 тис. делегатів із 116 країн 
світу. Делегація України цього разу виявилася однією з найбільш репре-
зентативних, – уперше до її складу входило 37 делегатів, керівників та 
провідних спеціалістів архівних установ. Під час роботи 156-ти тематичних 
секцій, засідань комітетів, комісій та робочих груп Міжнародної ради 
архівів (МРА) світовою архівною спільнотою обговорено найактуальніші 
проблеми розвитку архівної справи, розглянуто досвід окремих держав 
у розбудові законодавчої, організаційної та матеріальної бази діяльності 
архівів. Загалом наукова й професійна програма конгресу включала понад 
200 заходів, присвячених найрізноманітнішим проблемам. З доповідями 
виступили понад 400 представників різних країн світу.

На урочистому відкритті конгресу виголошено привітання від Федераль-
ного Президента, Уряду Австрії, мера Відня, Президента МРА, Генерального 
директора державних архівів Австрії.

Тематичні сесії конгресу охопили три стратегічні блоки проблем: 
І. “Архіви і Пам’ять” (38 сесій, згрупованих за такими ключовими на 

сьогодні проблемами: “Концепція Пам’яті”, “Ризик, втрати і відновлення”, 
“Збереження віртуальної Пам’яті”).

ІІ. “Архіви і Знання” (66 сесій, проблеми: “Професійний розвиток”, 
“Стандарти і передовий досвід”, “Дослідження”).

ІІІ. “Архіви і Суспільство” (52 сесії, проблеми: “На службі суспільства, 
“Захист, допомога тим, хто її потребує, доступ”, “Правові питання”).

Відбулося 16 засідань проблемних груп і семінарів, круглих столів.
Члени української делегації відвідали понад 50 секційних засідань, 

семінарів і засідань робочих груп, у тому числі присвячених проблемам 
створення й функціонування електронних документів і електронних архівів, 
зокрема проблемам автентичності, збереження й публічного регулювання 
електронних документів; проблемам природних та техногенних катастроф 
(повені, землетруси, пожежі), крадіжок та інших втрат документів й 
підготовленості архівів до них; реституції переміщених архівів; проб-
лемам збирання й збереження “усної історії”; авторських прав і прав 
інтелектуальної власності в архівній сфері; оцифровування писемної спад-
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щини; автоматизації й інформатизації архівів, застосування Кодексу етики 
архівістів тощо.

Члени делегації відвідали також засідання круглого столу “Блакитний 
щит–2004”, де розглядалися проблеми міжнародної координації зусиль із 
захисту світової культурної спадщини; “Оцінювання збитків: Інструменти”, 
на якому представлено універсальну процедуру оцінювання збитків шляхом 
оперативного обстеження фізичного стану документів.

Суттєві досягнення державної архівної служби України було проде-
монстровано на круглому столі “Архіви колишніх комуністичних партій”, де 
підбивалися підсумки опрацювання цього надзвичайно важливого сегмента 
архівної спадщини країн Східної Європи новітньої доби. Україна однією з 
перших завершила складний процес інтеграції колишніх партійних архівів 
до системи державних архівів і забезпечення публічного доступу до них. На 
таємному зберіганні в державі залишилося лише 0,17 % таких документів, у 
той час як у Казахстані цей показник становить – 5 %, Киргизстані – 50 %, 
у Російській Федерації – 60 %.

Про організацію підготовки архівів до непередбачуваних катастроф 
техногенного характеру на прикладах архівів Чехії та Німеччини йшлося на 
сесії круглого столу “Підготовка до загрози”. Учасникам було презентовано 
книгу відомого чеського архівіста М. Дуровича з проблем реставрації та 
консервації документів і книг, що, зокрема, постраждали від повені. На 
семінарі “Підготовка до загрози та відновлення” розглянуто практичний 
досвід голландських архівістів із врятування документів під час повені. 
Вони ж поділилися досвідом із запобігання корозії документів на майстер-
класі “Обробка архівних документів після пошкодження залізогелевим 
чорнилом”.

Особливий інтерес у членів делегації викликала сесія “Проект за доку-
ментами Радянської військової адміністрації в Німеччині”, присвячена 
спільному російсько-німецькому проекту опрацювання архіву Радянської 
військової адміністрації в Німеччині. Метою проекту є створення елект-
ронного архіву РВАН (в електронному вигляді представлено описи й 
зображення понад 60 тис. документів). Після закінчення роботи всі розсе-
кречені документи фондів РВАН будуть доступні для дослідників як через 
локальну мережу Державного архіву РФ, так і у Федеральному архіві 
Німеччини. Документи цього архіву, донедавна тотально засекречені, 
безсумнівно, містять відповіді на ключові питання з пошуків і повернення 
втраченої й переміщеної у роки Другої світової війни і в перші повоєнні 
роки архівної спадщини України.

Однією з головних проблем, обговорюваних на конгресі, стала ре-
ституція архівних документів. Цій темі були присвячені два спеціальні 
засідання, організовані американськими, російськими та польськими архі-
вістами. Хоча погляди на процес повернення переміщених архівів та його 
юридичні підстави в організаторів були різними, професійна дискусія 
проходила у конструктивному дусі. Серед прикладів цивілізованого розв’я-
зання цих болючих проблем згадувався досвід України, яка повернула 
Німеччині архів Берлінської співочої академії. Реституційні проблеми зали-
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шилися серед пріоритетних завдань Міжнародної ради архівів на найближчу 
перспективу.

На засіданні робочої групи з розробки міжнародного проекту “Архіви 
і права людини” розглядалися методологічні засади та практичні аспекти 
створення бази даних й підготовки довідника по архівах репресивних 
режимів у різних країнах світу в ХХ ст. Передбачається організація спеці-
ального міжнародного форуму, а також виставки архівних документів з 
проблеми. У цьому перспективному проекті запропоновано взяти участь 
й Україні.

Спеціальний колоквіум архівів Центральної Європи (26 серпня) було 
присвячено ознайомленню зі структурою та завданнями архівних служб, 
унікальними фондами, проблемами та завданнями архівів різних країн 
регіону. У засіданні взяли участь представники товариств і об’єднань архі-
вістів з Австрії, Греції, Латвії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, 
Угорщини, України, Чехії.

З доповідями на конгресі виступили: керівник делегації Г. В. Боряк 
(“Електронні архіви в неелектронному суспільстві (З досвіду України у 
створенні архівних інформаційних систем)”), К. Є. Новохатський (“Архіви 
колишньої Компартії України: досвід інтеграції до системи державних 
архівних установ”), І. Б. Матяш (презентація “Архіви України” на колоквіумі 
архівів Центральної Європи), Г. В. Папакін (“Переміщені архіви: Спадщина 
поділеного світу”).

Вражаючі досягнення в галузі технічного оснащення архівів, зокрема 
новітньою репрографічною технікою, засобами консервації, реставрації, 
оцифровування й мікрофільмування, демонстрували на виставкових стендах 
фірми-виробники й постачальники з ФРН, США, Чехії та інших країн.

З досвідом організації роботи архіву, сучасними архівними технологіями 
члени української делегації ознайомилися під час відвідання Державного 
архіву Австрії.

На черговій конференції Європейського відділення МРА (23 серпня) 
обговорювалися ключові проблеми архівів переважно країн Євросоюзу – 
організація міжнародного архівного трейнінгу, формування електронного 
інформаційного масиву “Спільна архівна спадщина”, впровадження рекомен-
дацій Євросоюзу щодо доступу до архівів та електронних документів; плану 
дій щодо попередження катастроф в архівах (у тому числі – створення 
опорних пунктів “швидкого реагування” у різних країнах, що дозволило 
б звести до мінімуму втрати архівів під час стихійних лих та техногенних 
катастроф); удосконалення експертизи цінності документів у період, коли 
обсяги документальних масивів, що їх утворює суспільство, набувають 
загрозливого характеру з огляду на складність керованих дій щодо відбору 
частки документів, що мають потрапити на державне зберігання.

Досягнуто домовленості про проведення Європейської конференції 
архівів під гаслом “Архівіст – професія майбутнього” (з акцентуванням  на 
проблемах архівної освіти та місії архівіста в інформаційному суспільстві) 
у 2006 р. у Познані (Республіка Польща).

На 5-й Загальній конференції Євразійського відділення МРА (27 серпня) 
було заслухано інформаційні повідомлення керівників архівних служб 
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Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Монголії, 
України, Росії, а також країн-спостерігачів (Латвії, Литви, Польщі, Ес-
тонії). 

Загалом в усіх країнах відділення спостерігається підвищення ста-
тусу працівників архівних установ, зростання уваги з боку урядів і гро-
мадськості до проблем архівів. У більшості країн затверджено або готуються 
комплексні програми розвитку архівної справи, зростає заробітна плата 
архівістів, велика увага приділяється підготовці кадрів.

Учасники одностайно відзначили як одну з провідних тенденцій сього-
дення інтенсивне будівництво та реконструкцію архівних споруд (практично 
в усіх країнах відділення), що вичерпали свої інженерні ресурси і нині 
створюють загрозу для збереженості національної архівної спадщини. З 
огляду на початок реконструкції та будівництва комплексу споруд цент-
ральних державних архівів України в Києві, українським делегатам запро-
поновано ознайомитися з досвідом будівництва і реконструкції, зокрема, в 
Росії, Литві. Загалом, вперше за останні роки більшість учасників відзначила 
позитивні зрушення й тенденції у сфері архівної справи і діловодства.

Безсумнівно успішним можна вважати розбудову архівної справи в 
Казахстані – тут прийнято Державну програму розвитку галузі на 2004–
2008 рр.; Управління справами Адміністрації Президента Республіки Казах-
стан веде інтенсивне капітальне будівництво й реконструкцію архівних 
споруд. Під егідою державної архівної служби створено Центр страхового 
копіювання, з 2005 р. має розпочати роботу Національний центр електронних 
документів, а також Національний центр археографії та джерелознавства. 
Відповідно до Державної програми “Культурна спадщина” створюється 
база даних “Архівна Казахстаніка”, передусім за документами російських 
архівів. Розроблено Правила роботи з електронними документами, Основні 
правила роботи відомчих архівів.

Підготовлено Комплексну програму розвитку архівної справи на 
2004–2010 рр. в Киргизії, активно опрацьовується програма “Зарубіжна 
Киргизіка”.

Вартим аналізу й запозичення можна вважати досвід архівних служб 
Латвії й Естонії зі створення онлайнової бази даних джерел комплектування 
державних архівів, тобто державного реєстру органів, установ, підприємств, 
організацій, що мають передавати на державне зберігання свої архіви.

Про масштабне будівництво і реконструкцію архівних споруд, зокрема 
інтенсивне будівництво нового приміщення Російського державного історич-
ного архіву в Петербурзі, повідомив керівник архівної служби Російської 
Федерації В. П. Козлов. Він також поінформував колег про неоднозначні 
наслідки адміністративної реформи в Російській Федерації, зокрема й про 
негативні, спровоковані руйнацією чіткої системи вертикальних зв’язків 
суб’єктів архівної справи. У зв’язку з реформою значні бюджетні кошти 
виділяються на опрацювання архівів ліквідованих міністерств і відомств.

На вимогу архівної служби до типових положень міністерств і відомств 
включено статтю про відповідальність за організацію діловодства та 
відомчих архівів.



МАТЕРІАЛИ XV МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ АРХІВІВ 9

Загалом, стабільність розвитку галузі в Російській Федерації забезпе-
чується адекватним бюджетним фінансуванням упродовж останніх років.

На конференції прийнято рішення про проведення засідання чергової 
загальної конференції цього регіонального відділення МРА та Консуль-
тативної ради керівників архівних служб держав – учасниць СНД у вересні 
2005 р. в м. Києві. Консультативну раду створено відповідно до Рішення 
Економічної Ради СНД від 25 червня 2004 р. (Доручення Кабінету Міністрів 
України від 22 червня 2004 р. № 32762/0/1-04).

На Генеральній Асамблеї МРА (27–28 серпня) після постатейного обго-
ворення й голосування було прийнято нову редакцію Статуту Міжнародної 
ради архівів.

Серед ключових документів, прийнятих Генеральною асамблеєю 
МРА, – “Стратегії й пріоритетні сфери МРА”, Резолюції Конгресу та Реко-
мендації Міжнародній раді архівів.

Перший документ визначає функції й стратегію МРА як професійної 
міжнародної організації архівних установ і архівістів; при цьому архівні 
установи мають тримати першість в ефективному реагуванні на стрімко 
змінювані концепції й технології щодо управління інформацією і знанням; 
мають бути добре підготовленими для виконання відповідальності за 
збереження і публічний доступ до культурної спадщини народів світу; 
архіви і професіонали діловодних служб, відповідно, мають бути добре 
підготовленими для виконання своїх функцій.

У Рекомендаціях Міжнародній раді архівів, зокрема, наголошується на 
необхідності запровадження Всесвітнього дня архівів.

Резолюції Конгресу–2004 привертають увагу урядів країн світу на 
необхідність об’єднання зусиль держав, народів, міжнародних організацій у 
справі збереження всесвітньої архівної спадщини; наголошують на виключ-
ному місці й значенні архівів у розвитку концепції культурної різноманітності, 
відповідно до Загальної декларації про культурну різноманітність, що її було 
одноголосно прийнято ЮНЕСКО у 2001 р.; покликаючись на вихідну тезу 
про архіви як серце інформаційного суспільства, закликають уряди країн 
світу на Світовому самміті інформаційного суспільства в Тунісі у 2005 р. 
підтримати заходи щодо забезпечення збереженості та загальнодоступності 
архівів; виходячи з визначення архівів як важливої складової колективної 
та індивідуальної пам’яті, наголошують на необхідності обміну спільною 
спадщиною країн і суспільств, принаймні на інтелектуальному рівні.

Під час конгресу проведено переговори й консультації з питань розвитку 
двосторонніх професійних зв’язків з керівниками архівних служб Австрії, 
Білорусі, Казахстану, Литви, Польщі, Росії, Угорщини, ФРН. На переговорах 
з представниками Генеалогічного товариства ЮТА (США) переглянуто 
засади співробітництва державних архівів України з цією організацією.

* * *
25 серпня у приміщенні Посольства України в Австрійській Республіці 

відбулося підписання двох офіційних документів – Угоди про співробітництво 
між Державним комітетом архівів України та Архівною службою Сербії і 
Чорногорії, а також Протоколу до Угоди про співробітництво між Державним 
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комітетом архівів України та Угорським державним архівом. В офіційній 
церемонії підписання взяли участь директор Архіву Сербії і Чорногорії 
М. Вуячич, Генеральний директор Державного архіву Угорщини Л. Гечені, 
інші керівники архівних служб зазначених держав, члени делегацій.

Новий поштовх до розвитку двостороннього співробітництва надав 
українсько-угорський Протокол, яким передбачено, зокрема, здійснення 
архівно-евристичних програм “Архівна Україніка в Угорщині” та “Архівна 
Гунгаріка в Україні”, розробка програми спільних документальних публі-
кацій з актуальних проблем українсько-угорського співробітництва. Під 
час двосторонніх переговорів конкретизовано засади спільної публікації 
Переліку фондів Державного архіву Закарпатської області; обговорено 
перспективи опрацювання документів Угорського воєнного архіву, а також 
пошуку документів про вивезення нацистами у 1941 р. із Закарпаття бібліо-
течних та архівних фондів.

Під час переговорів з керівництвом Архіву Сербії і Чорногорії досягнуто 
домовленості про підготовку довідників “Україніка в Сербії” та “Сербіка 
в Україні”, спільного документального видання за фондами Державного 
архіву Закарпатської області, а також організацію підвищення кваліфікації 
сербських архівістів в Україні. Наступна зустріч керівників архівних служб 
має відбутися в Бєлграді у середині 2005 р.

Значний інтерес викликали десятки назв довідкових, документальних, 
періодичних видань Держкомархіву та архівних установ України, що поши-
рювалися серед учасників конгресу. Особливим попитом користувалися 
англомовні інформаційні видання та англомовний компакт-диск “Архіви 
України”, на якому представлено систему архівних установ України, повно-
текстову базу архівного законодавства та нормативної бази галузі, повні 
тексти усіх путівників по державних архівах (близько 10 тис. сторінок), 
зображення й анотації унікальних документів ХІІ–ХХ ст. 

Загалом успіх форуму значною мірою був зумовлений тим, що орга-
нізатори застосували новий інтерактивний формат “відкритого конгресу”, 
що дало можливість під час роботи врахувати численні пропозиції від регіо-
нальних відділень МРА, секцій, комітетів та широкого кола фахівців.

Члени української делегації одностайно відзначили чітку роботу апарату 
і служб Посольства України в Австрії, їх активну допомогу й сприяння у 
вирішенні організаційних питань, пов’язаних з перебуванням і роботою 
делегації у Відні.

Робота делегації архівістів, що представляла державу на всесвітньому 
форумі, їх активна участь у засіданнях і робочих органах конгресу, ознайом-
лення із світовими досягненнями й обмін досвідом у різних сферах архівної 
справи, налагодження професійних контактів – усе це, безсумнівно, сприя-
тиме зміцненню авторитету й піднесенню міжнародного іміджу України.
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ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
І

Стратегія й Пріоритетні
Сфери МРА

Вступ
Цей документ представляє чотири напрямки стратегії, що стануть 

центром програми МРА починаючи з 2004 року. Стратегію й пріоритетні 
сфери, що їх підтримує МРА, було визначено членами МРА, розвинуто 
й продискутовано на спеціальній зустрічі в Абу-Дабі, а також на Зборах 
делегатів у Кейптауні в 2003 р.

Преамбула
Архіви становлять Пам’ять націй і суспільства, формують їхню ідентич-

ність і є наріжним каменем інформаційного суспільства. Надаючи свідчення 
подій і справ людства, архіви надають підтримку державному управлінню, 
забезпечують права особи, організацій, держав. Гарантуючи громадянам 
право на доступ до офіційної інформації й на пізнання власної історії, 
архіви є фундаментом демократії, відповідальності й влади. Місія МРА 
– сприяти збереженню й використанню архівів у світі. Виконуючи цю місію, 
МРА працює над захистом і примноженням Пам’яті світу, поліпшенням 
спілкування, водночас поважаючи мовне розмаїття.

Стратегія й Пріоритетні
Сфери МРА

Визначальними для поточної програми МРА напрямами стратегії є 
такі:

І. МРА має трактуватися й широко визнаватися як представник 
архівних установ та архівістів світу

Пріоритетні сфери Стратегії 1:
1.1 Єдиний голос від міжнародного архівного співтовариства;
1.2 Захист і пропаганда ролі архівів і документів у суспільстві;
1.3 Активна присутність МРА.

ІІ. Архівні установи мають тримати першість в ефективному реагу-
ванні на стрімко змінювані концепції й технології щодо управління 
інформацією і знанням

Пріоритетні сфери Стратегії 2:
2.1 Підтримка ролі архівних установ у поліпшенні та забезпеченні 

прозорості управління;
2.2 Надання архівним установам функції управління електронними 

документами;
2.3 Підтримка автоматизації архівних технологій.

ІІІ. Архівні установи мають бути добре підготовленими для вико-
нання місії збереження та забезпечення публічного доступу до культур-
ної спадщини народів світу
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Пріоритетні сфери Стратегії 3:
3.1 Розвиток матеріально-технічної бази архівів та міжархівного співро-

бітництва;
3.2 Збереження й захист документів і архівів;
3.3 Загальнодоступність документів і архівів.

IV. Архіви і працівники служб діловодства в усіх країнах мають 
бути добре підготовленими і компетентними для виконання своїх 
функцій

Пріоритетні сфери Стратегії 4:
4.1 Освіта та постійне професійне навчання/розвиток;
4.2 Створення мережі й обмін досвідом між архівістами і працівниками 

служб діловодства;
4.3 Співробітництво архівів і працівників служб діловодства з представ-

никами суміжних професій.

Від пріоритетів до програм
МРА має досягти суттєвих результатів у кожній з цих чотирьох сфер, 

відповідно, буде вироблено основну програму.
Через програму МРА сприятиме також розвиткові матеріальної бази і 

співробітництва між країнами, удосконаленню МРА як асоціації, що слугує 
її членам, кооперації між архівами й працівниками служб діловодства, 
обміну галузевими стандартами і кращим досвідом.

Співпраця із спорідненими організаціями й іншими основними безпо-
середніми й потенційними партнерами становитиме основу стратегії.

Перегляд і переорієнтація
Потреби членів МРА, пріоритети і наміри будуть систематично оціню-

ватись, і, в разі потреби, напрямки стратегії МРА переглядатимуться.

Схвалено Виконкомом МРА (Мадрід, квітень 2004 р.) для представлення 
Генеральній Асамблеї (Відень, серпень 2004 р.).

IІ
Резолюції

Міжнародного
конгресу архівів – 2004

Дві тисячі учасників зі 116 країн на засіданні XV Міжнародного 
конгресу архівів у Відні з 23 по 28 серпня,

1. Стурбовані тяжкими наслідками техногенних та природних катастроф 
як для публічної, так і приватної архівної та документальної спадщини,

рекомендують урядам, які досі не зробили цього, ратифікувати Гаазь-
ку конвенцію із захисту культурної спадщини у випадку збройного 
конфлікту 1954 р. разом із двома Протоколами, 1954 та 1999 рр., 
другий з яких набув чинності 9 березня 2004 р.;
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рекомендують ООН та іншим міжнародним організаціям та національ-
ним урядам:
– включити захист рухомої й нерухомої культурної спадщини та жит-

тєво важливих документів до їхніх миротворчих та гуманітарних 
акцій,

– активно запобігати крадіжкам і нищенню документів і архівів, та
– вживати заходів щодо запобігання незаконній торгівлі архівними 

документами;

рекомендують фахівцям, що опікуються культурною спадщиною, 
інтегрувати зусилля у програмах підготовленості до ризиків, 
реагування та відновлення;

рекомендують, щоб члени МРА у співпраці з ICOM, ICOMOS та 
IFLA створили національні комітети Блакитного щита там, де їх 
досі немає.

2. Нагадуючи про право й відповідальність кожної країни щодо захисту 
своєї культурної спадщини; покликаючись на Всесвітню декларацію 
Культурного Розмаїття, одноголосно прийняту ЮНЕСКО у 2001 р.1, 

вітають пропозиції щодо розроблення Міжнародної конвенції 
Культурного Розмаїття, як це рекомендовано 32-ю Генеральною 
конференцією ЮНЕСКО; і
закликають міжурядові зустрічі експертів, що готують проект Кон-
венції, врахувати істотне значення архівів у збереженні культурного 
розмаїття.

3. Нагадуючи, що архіви є серцем інформаційного суспільства, стур-
бовані їхньою вразливістю, передусім в електронному середовищі, бажаючи 
забезпечити їхню збереженість для майбутніх поколінь і опікуючися змен-
шенням “цифрової роз’єднаності” між багатими і бідними країнами, а також 
і в самому суспільстві,

закликають уряди уповноважити своїх делегатів на Світовий Самміт 
Інформаційного Суспільства, що відбудеться в Тунісі в листопаді 
2005 р., підтримати заходи щодо збереження й вільного доступу до 
архівів, як це задекларовано Планом дій, прийнятим на Самміті в 
Женеві у грудні 2003 р.;
запрошують органи влади відповідних країн і керівників установ і 
організацій наказати делегатам на Світовий Самміт Інформаційного 
Суспільства домагатися скорочення вартості доступу до Інтернету 
для країн з низьким рівнем прибутку, а також уможливити для 
національних архівних служб підключення до Інтернету, полегшуючи 
у такий спосіб подолання “цифрової роз’єднаності” між країнами.

4. Будучи свідомими важливості архівів як фундаментальної складової 
колективної та індивідуальної пам’яті, 

рекомендують урядам і міжнародним організаціям розробляти стра-
тегію збереження Пам’яті націй, так само, як і заохочувати обмін 
спільною спадщиною на міжнародному рівні.
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5. Зважаючи на фундаментальне значення архівів в усіх державах як 
засобу визначення відповідальності за порушення прав людини і сприяючи 
взаєморозумінню і поширенню загальної справедливості,

серйозно стурбовані загрозою знищення, перед якою в деяких країнах 
опинились архіви публічних установ і міжнародних організацій, що 
документували порушення прав людини,
закликають ООН прийняти заключний звіт з питання безкарності 
злочинців, відповідальних за порушення прав людини, підготовлений 
Луї Джоанетом у 1997 р. (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), з тим, щоб 
він був представлений Генеральній Асамблеї ООН2;
закликають відповідні органи ООН сприяти реалізації прав, зазна-
чених у вищезгаданому звіті шляхом збереження цих архівів і роз-
роблення відповідного плану дій;
закликають ЮНЕСКО надати підтримку проектам Міжнародної ради 
архівів, спрямованим на поліпшення збереженості й удоступнення 
архівів, що стосуються прав людини.

6. Беручи до уваги зростаюче значення спорту й Олімпійського руху 
в сучасному суспільстві та необхідність збереження й популяризації його 
архівної спадщини,

закликають Міжнародний олімпійський комітет, уряди й грома-
дянське суспільство підтримати проекти МРА, спрямовані на захист 
та подальше збереження й удоступнення архівів спорту та Олім-
пійського руху.

7. Зважаючи на нагальну потребу зростання іміджу архівних служб у 
суспільній думці,

закликають відповідні органи ООН встановити Міжнародний день 
архівів.

Схвалені 15-ю сесією Генеральної Асамблеї
Відень, 28 серпня 2004 р.

1 http://www.unesco.org/culture/pluralism/diversity/
2 Цей звіт містить 40 принципів, п’ять з яких (з 13-го по 17-й) вимагають 

збереження документів щодо таких індивідуальних і колективних прав: права на 
знання, права на справедливість і права на компенсацію (http://www.unhchr.ch/hu-
ridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.sub.2.1997.20.Rev.1.En).

IIІ
Рекомендації

Учасники засідання XV Міжнародного конгресу архівів у Відні, 
Австрія,

1. Стурбовані нерівністю між членами, що триває стосовно доступу до 
міжнародних зустрічей і професійних ресурсів усередині МРА,
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закликають Виконком заохочувати солідарність між членами з тим, 
щоб забезпечити менш розвинутим країнам можливість скористатися 
професійними ресурсами, наявними всередині МРА, і брати участь у 
міжнародних і регіональних конференціях, що стосуються їх (CITRA, 
відділення, секції).

2. Беручи до уваги професійні переваги й нові перспективи, що від-
криваються завдяки новому формату XV Міжнародного конгресу архівів,

закликають Виконком забезпечити, щоб Конгрес–2008 був так само 
плідним й інтерактивним.

3. Беручи до уваги той факт, що міжнародні конвенції стосовно пере-
міщених архівів готуються з труднощами, а також з огляду на складність 
цієї проблеми,

закликають Виконком вивчити можливості щодо обговорення й між-
народного співробітництва в цій сфері.

4. Закликають Виконавчий комітет розробити загальні принципи 
доступу до політичних архівів делікатного характеру.

Схвалені 15-ю сесією Генеральної Асамблеї
Відень, 28 серпня 2004 р.

З ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ

Костянтин НОВОХАТСЬКИЙ

АРХІВИ КОЛИШНЬОЇ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ:
ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО СИСТЕМИ

ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ (1991–2004)
Мати повноцінне уявлення про суспільні процеси, що відбувалися в 

країнах соціалізму, про цілі та механізми прийняття і реалізації важливих 
політичних, соціально-економічних та інших рішень без залучення 
партійних історичних джерел неможливо. Цією думкою керувалися архівісти 
України у своїй діяльності з інтегрування партійних архівів, що розпочалася 
наприкінці серпня 1991 р.

Архівний фонд Компартії України на той час складав 11 328 374 одиниці 
зберігання, у тому числі 32 402 фотографії. Ці документи зберігались у 
складі 65 553 архівних фондів, причому не лише комітетів і організацій 
компартії, але й комсомолу, низки інших партій і організацій, що існували 
у 20-х рр. ХХ ст., партизанських загонів періоду Другої світової війни, 
установ і організацій допоміжного характеру тощо. В УРСР за тих часів 
зберігалася приблизно одна шоста Архівного фонду КПРС.

© Костянтин Новохатський, 2004
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Основний обсяг цих документів було зосереджено у 25-ти обласних 
партійних архівах, які безпосередньо підпорядковувались обласним 
комітетам компартії. У кожному з цих архівів зберігалося в середньому 
400 тис. справ: від 140 тис. в Ужгороді до 1,1 млн. у Донецьку. Найцінніші 
фонди – центральних органів і організацій партії і комсомолу (всього 
27) – обсягом 203 143 справи було розміщено в Києві, у Центральному 
партійному архіві, що становив структуру Інституту історії партії, який, у 
свою чергу, був філіалом Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Цей 
центральний архівів здійснював науково-методичне керівництво діяльністю 
обласних партархівів. Подібною була партійна архівна структура і в інших 
союзних республіках.

В Україні всі партархіви, за винятком Івано-Франківського і Терно-
пільського, було розташовано у спеціально спроектованих, побудованих і 
оснащених у 70–80-х рр. ХХ ст. будівлях. У цій системі в згаданий період 
налічувалося 458 працівників.

Власне, постановка питання про передання партархівів до системи 
державних архівів, у відання державного органу управління архівною 
справою – Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України – 
не стала для архівістів України несподіванкою. Це випливало з контексту 
подій межі 80–90-х років: з одного боку, національно-демократичний рух 
за суверенітет України, що зрештою привів до здобуття нею незалежності; 
з іншого – все більш чіткі контури майбутньої архівної реформи, однією 
з основоположних ідей якої стало верховне право суспільства над усією 
сукупною національною архівною спадщиною.

Хроніка основних пов’язаних з цим тогочасних подій виглядає так:
27 серпня 1991 року – Указ Президії Верховної Ради України “Про 

передачу архівів Компартії України у підпорядкування Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів України” (його проект підготували 
архівісти);

28 серпня – наказ Головархіву № 35 “Про організацію прийому на 
державне зберігання архівів комітетів Компартії України”;

9 вересня – Головархівом видано “Методичні рекомендації по організації 
і прийому на державне зберігання документів і діловодства комітетів і 
організацій Компартії України”;

17 вересня – цим же органом видано “Рекомендації щодо включення 
колишніх архівів обкомів Компартії України до складу держархівів об-
ластей”.

Процес передавання відбувався одночасно і в столиці, і обласних 
центрах. На місцях протягом вересня – початку жовтня було прийнято 
відповідні рішення і розпорядження місцевих органів влади – виконавчих 
комітетів рад.

У Головархіві та держархівах областей наказами керівників було 
створено робочі групи, до завдань яких входило: 1. Приймання майна і 
фондів партархівів; 2. Забезпечення збирання, охорони, впорядкування 
і приймання всіх документів партії і комсомолу, які ще не надійшли до 
партархівів.
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У Головархіві діяли дві робочі групи: з приймання Архіву ЦК та 
документів діловодства ЦК.

Характерною рисою передавання партійних архівів і документів було 
те, що, попри швидкий темп подій, процес розгортався та відбувався чітко 
і був керованим. Визначальними чинниками у цьому були, мабуть, такі: 
організованість, дисциплінованість, притаманні архівістам; їх внутрішня 
готовність до такої ситуації; усвідомлення причетності до переломних істо-
ричних подій; почуття відповідальності, обумовлене розумінням того, що 
відбувається, та цінності того, що треба зберегти, а також прикладами само-
відданості попередників у подібних надзвичайних обставинах (революція, 
війна, аварії тощо).

Показово, що такий настрій панував не тільки серед працівників дер-
жавних архівів, але й їхніх колег з партійних архівів. Вони демонстрували 
зваженість і зрілість, переважання професійних етичних цінностей над 
корпоративними партійними інтересами. До речі, абсолютна більшість цих 
людей згодом залишилася працювати в архівах.

Важливим у згаданих процесах було оперативне розв’язання орга-
нізаційно-методичних питань. Крім названих рекомендацій архівам, комісіям 
і робочим групам, протягом вересня було надано роз’яснення з конкретних 
питань фінансування нових об’єктів, звільнення та приймання на роботу 
колишніх працівників партархівів, передавання документів поточного 
діловодства партійних органів та організацій, зокрема облікових карток 
членів партії, тощо. Було відпрацьовано єдину схему акта приймання-
передавання. У середині вересня в Києві відбулося обговорення основних 
організаційно-методичних питань приймання-передавання на нараді керів-
ників державних архівів. Здійснювався постійний моніторинг ситуації на 
місцях.

Суттєвим чинником чіткої організації цієї роботи вже від її початку 
стала однозначна позиція щодо майбутнього статусу архівів, що приймалися. 
За підсумками оперативного опитування місцевих державних архівів було 
прийнято рішення про інкорпорування партійних архівів та їхніх фондів у 
структуру існуючих держархівів. При цьому визначилися і реалізувалися 
два варіанти щодо організаційного статусу партархівів. Архів ЦК наказом 
Головархіву вже 5 вересня перейшов до державної архівної служби з 
тимчасовим статусом колишнього Архіву ЦК Компартії України, а 25 жовт-
ня урядовою постановою на його базі було створено Центральний держав-
ний архів громадських об’єднань України. Таким чином цей архів, зберігши 
свій організаційно-правовий статус юридичної особи, набув значно ширшого 
профілю. Відповідно незабаром вдалося зміцнити його і кадрово – штат 
працівників архіву збільшився більш як на третину.

У свою чергу, архіви обкомів партії – матеріальна база, штати й архівні 
фонди – приєднувалися до існуючої інфраструктури державних архівів 
областей, розчинялися в ній, не утворюючи якихось автономних структур, 
на відміну від деяких інших держав, де колишні партархіви інтегрувались як 
самостійні установи. Тому в даному випадку доцільніше, мабуть, говорити 
саме про інкорпорацію, а не інтеграцію. Таке рішення ґрунтувалося на 
теоретичному уявленні про єдність національного історико-документального 
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надбання (яке незабаром оформилось у концепції Національного архівного 
фонду та Законі про Національний архівний фонд і архівні установи), а 
також на фактичному статусі компартії як провідної державної владної 
структури.

При такому підході позитивно розв’язувалися кілька важливих завдань. 
Передусім суттєво зміцнювалася матеріальна і кадрова база державних 
архівів. Наприклад, площа архівосховищ збільшилася на третину. Якщо 
взяти до уваги, що сховища партархівів до того часу були заповнені доку-
ментами лише трохи більш ніж наполовину, то держархіви отримали 
відчутний резерв площ для комплектування документами. Водночас у 
результаті одержання таких резервів у регіональних держархівах з’явилася 
можливість для внутрішніх переміщень документів з метою розміщення 
цінніших і частіше запитуваних фондів у більш сприятливих умовах. 
Нарешті, за рахунок залучення досвідчених працівників держархівів до 
роботи з партійними фондами у подальшому багато питань їх послідов-
ного інтегрування до складу Національного архівного фонду вирішувалося 
ефективніше і швидше.

Такий підхід цілком узгоджувався з концепцією розвитку держархіву 
області як єдиного сильного регіонального архівного центру, вперше 
сформульованою ще під час реформи організаційної структури управління 
місцевими архівами наприкінці 80-х рр. ХХ ст.

Практично передавання партархівів було здійснено протягом вересня–
листопада 1991 р.

Підсумки першого етапу інтеграції 24 березня 1992 р. спеціально розгля-
нула колегія Головархіву. Тоді ж було визначено завдання наступного етапу: 
завершення перевіряння наявності прийнятих документів; переведення їх на 
облік, притаманний для державних архівів; науково-технічне впорядкування 
документів, прийнятих від партійних комітетів і організацій; організація 
доступу до отриманих документів. У зв’язку із суттєвою зміною фондового 
складу держархівів було поставлено завдання створення інтегрованого 
довідкового апарату, зокрема підготовки нових путівників по архівах.

Разом з тим на даному етапі не рекомендувалося форсувати проведення 
експертизи цінності прийнятих документів, у тому числі щоб запобігти 
можливим звинуваченням у навмисному знищенні будь-яких документів. 
Методичні рекомендації з питань експертизи партійних документів, підго-
товлені Держархівом Харківської області, було схвалено як загальногалузевий 
посібник, але це відбулося лише 1996 року.

На користь загальної позитивної оцінки організації приймання пар-
тійних архівів свідчить те, що у ході цього процесу не було помічено будь-
яких спроб нищення якихось документів, як це, наприклад, мало місце у 
Польщі.

Під час виконання цього надзвичайного завдання, особливо – на його 
початковому, динамічному і, можливо, подеколи драматичному етапі, 
нас цікавила реакція на те, що відбувалося, суспільства, засобів масової 
інформації. У свою чергу, комісіям було рекомендовано надавати засобам 
масової інформації відомості про свою діяльність, увести до свого складу 
представників громадськості. Так, до комісії Головархіву ввійшов відомий 
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історик з проблем радянського періоду доктор історичних наук, професор 
С. В. Кульчицький, який у той час очолював Спілку архівістів України.

Одним з основних питань, що викликали інтерес у суспільстві у зв’язку 
з цією проблемою, була проблема доступу до документів. Ще під час пе-
редавання-приймання архівам рекомендувалося широко поінформувати 
наукову громадськість про те, що доступ до партійних фондів буде відкрито 
після завершення всього комплексу робіт з їхнього приймання на підставі 
правил, встановлених у держархівах, а також визначити конкретну дату 
початку відкриття такого доступу.

Відповідно до згаданого рішення колегії від 24 березня 1992 р. уже 
2 квітня було видано наказ Головархіву № 14 “Про розсекречення документів 
колишніх архівів Компартії України”. У ході його виконання на секретному 
зберіганні було залишено тільки документи, створені після 1960 року, що 
містять державну таємницю. У більшості регіональних архівів це становило 
по кілька десятків справ, або від 0,01 до 0,06 відсотка їх загального обсягу. 
У деяких архівах таких документів зараз взагалі немає.

Інше питання – обмеження, пов’язані із захистом персональних даних. 
Тут діють загальні норми законодавства про доступ до таких даних. Зокрема, 
документи персональних справ колишніх членів компартії надаються лише 
за запитами правоохоронних органів, а також особам, на яких ці справи 
оформлювалися (за винятком випадків, коли зачіпаються інтереси третіх 
осіб). У решті випадків архів може надавати витяги з таких документів.

Другий етап інтеграції в основному було завершено у другій половині 
90-х років. Під час його реалізації було виконано трудомісткі, великі 
за обсягом роботи з упорядкування діловодних документів, експертизи 
цінності, вивіряння облікової документації і переведення її на форми, 
встановлені у держархівах. Питання про нумерацію фондів було вирішено 
шляхом проставлення індексу “П” перед номером, що існував раніше. А у 
випадках створення нового фонду з такими документами вже у держархіві 
подібний індекс додавався до номера цього фонду за єдиним списком 
фондів.

Інтегрування партархівів структурно здійснювалося також поетапно. 
Як правило, відразу після об’єднання в держархівах областей було 
створено відділи фондів громадських об’єднань. З одного боку, це обу-
мовлювалося наявними особливостями організації зберігання й обліку 
партійних документів, з іншого – активним збільшенням кількості всіляких 
громадських утворень: очікувався великий фронт робіт для нових архівних 
відділів. Потім, коли в процесі переведення партійних документів на 
єдині облікові форми, експертизи їх цінності, відстеження документоутво-
рення в громадських об’єднаннях уточнилися реальні обсяги робіт на цих 
напрямках, стало очевидним, що  окремі профільовані за цим принципом 
структури не потрібні, а їхнє існування, навпаки, ускладнить діяльність 
держархівів. Певну роль у прийнятті такого рішення відіграло й переведення 
керівників та спеціалістів держархівів областей на категорії державних 
службовців і часткова зміна кадрового складу у зв’язку з поступовим ви-
ходом працівників на пенсію. 
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Під час упорядкування структури держархівів зазначені відділи було 
ліквідовано, і зараз колишні партійні архіви – це корпуси й архівосховища 
держархівів.

Конституювання ситуації зі статусом документів колишніх партархівів 
відбулося у Законі України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”. Архівні документи компартії поряд з документами інших 
партій та громадських організацій визначались як невід’ємна складова 
Національного архівного фонду.

З метою забезпечення інтелектуального доступу до архівної інформації, 
у тому числі документів, що інтегрувалися після ліквідації партархівів, 
слід було якнайповніше відбити відомості про їхній склад і зміст у всьому 
спектрі архівних довідників. Окреслене завдання вирішується у широкому 
контексті створення нового покоління довідників – якісно нового сучасного 
довідкового апарату як органічної складової інформатизації архівної 
справи. Цю проблему значною мірою повинна розв’язати галузева програма 
“Архівні зібрання України”.

У путівниках нової серії, що видаються в рамках згаданої програми, 
інформація про партійні фонди подається поряд з відомостями про решту 
фондів архівів. У путівнику “Центральний державний архів громадських 
об’єднань України”, крім описання фондів цього архіву, подано короткі 
довідки з історії й складу документів 25-ти колишніх обласних партархівів 
та переліки основних фондів, що в них зберігалися (усього – 2853 фонди). 
Раніше, у 1998 р., побачив світ короткий довідник “ЦДАГО України і 
його науково-довідковий апарат”. Ще до започаткування згаданої серії в 
деяких регіонах було підготовлено доповнення до наявних путівників або 
короткі довідники про фонди архівів, що охоплюють і партійні документи 
(Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Волинської, 
Запорізької, Черкаської областей). В узагальненому вигляді інформацію 
про такі фонди подано також у зведеному довіднику “Архівні установи 
України” (К., 2000), у низці спеціальних тематичних довідників (про 
національні меншини, про партійні форуми тощо), у буклетах про архіви 
(Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Волинської, 
Донецької, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської, Чернігівської та 
деяких інших областей).

З використанням документів колишніх партійних архівів упродовж 
останніх років підготовлено й видано десятки документальних збірників з 
найгостріших проблем новітньої історії: про колективізацію і голодомор, 
репресії, національно-культурну політику, возз’єднання українських 
земель, окупаційний режим у роки Великої Вітчизняної війни, підпільний 
і партизанський рух, релігійні відносини, національний рух і відродження 
державності.

Документи цих фондів активно залучаються в процесі реалізації вели-
ких дослідницьких та видавничих загальнодержавних програм, таких як 
“Реабілітовані історією”, “Книга Пам’яті”, розвитку краєзнавства та інших, 
а також у ході міжнародних акцій “Рік України в Росії”, “Рік Польщі в 
Україні” тощо.
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Є підстави констатувати активізацію використання інформації партійних 
архівних фондів з кінця 90-х років як самими архівістами, так і сторонніми 
дослідниками з науковою метою, для підготовки публікацій у засобах 
масової інформації, документальних виставок.

Під час вивчення цієї проблеми аналізувалося питання можливого 
використання інформації, що міститься в документах партії, зі спекулятивною 
метою, для дискредитації певних осіб у політичній боротьбі тощо. Такі 
побоювання, особливо у перші роки цього процесу, існували. Але прак-
тично всі архіви на запитання щодо наявності подібних фактів відповіли 
негативно.

Ще одним напрямком діяльності архівів, пов’язаної з використанням 
інформації інтегрованих фондів, є  видача на їх основі архівних довідок соціа-
льно-правового характеру. Про важливе суспільне значення цієї інформації 
свідчить те, що від 10 % до 30 % (а в деяких випадках, як стверджують 
архіви, і більше) загальної величезної кількості таких запитів громадян 
виконується зараз саме за документами колишніх партархівів. (У західних 
регіонах України цей показник є значно нижчим.)

Разом з тим, слід погодитися з твердженнями деяких архівістів, що 
більшу частину інформаційного потенціалу цих фондів ще не задіяно 
(хоча це можна сказати й про будь-які інші архівні  фонди). Неодноразово 
зазначалося, що серед актуальних проблем, що потребують вивчення, – 
методи і засоби впливу компартії на суспільство. Показовим є також 
зростання інтересу до цих історичних джерел іноземних дослідників.

Порівняння рішень і дій архівістів різних країн у ситуації початку 
90-х рр. ХХ ст., здійснене під час круглого столу “Архіви колишніх кому-
ністичних партій” на ХV Міжнародному конгресі архівів у Відні, свідчить, 
що в Україні було обрано один з найоптимальніших варіантів інтеграції 
партійних архівів до системи державних архівних установ, і реалізовано його 
було чітко й послідовно. Попри унікальність цієї ситуації, досвід, набутий 
архівістами, є повчальним у багатьох відношеннях. І дане повідомлення не 
хотілося б вважати закриттям теми.
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Лариса ДРАГОМІРОВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФОРМУВАННЯ

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ*

Набуття чинності новим Цивільним та іншими кодексами України, 
уведення в дію нових законів та внесення змін до вже існуючих, поновлення 
професійної терміносистеми, подальший розвиток архівознавчої науки та 
поглиблений аналіз практичної діяльності архівних установ у сучасних 
умовах, а також розроблення та апробаційне впровадження Основних 
правил роботи державних архівів України (далі – Правила), схвалених 
рішенням колегії Держкомархіву від 03.02.2004, детермінують потребу 
синхронізації архівного законодавства з нормами загального правового поля, 
внутрішньої гармонізації та усунення наявної деформації нормативного 
регулювання окремих процесів у підзаконних актах. Передусім це 
стосується трьох документів (порядків), затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2002 № 1739 “Деякі питання формування і 
функціонування Національного архівного фонду”: Порядок утворення та 
діяльності експертних комісій з визначення цінності документів (далі – 
Порядок про ЕК), Порядок державної реєстрації документів Національного 
архівного фонду (далі – Порядок про реєстрацію), Порядок віднесення 
документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до 
Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання 
(далі – Порядок про УД)1.

Архівні процеси і сфера управління
Основним змістом державної політики в галузі архівної справи і діло-

водства є документаційне забезпечення управління, формування НАФ, забез-
печення його збереженості та використання, а також організація зберігання 
соціально значущих документів для задоволення соціально-правових потреб 
громадян. Усі ці процеси мають здійснюватися на єдиних методологічних 
засадах і відповідно до єдиних нормативних вимог, регламентованих архів-
ним законодавством.

Кожна архівна установа (за Законом України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи”, далі – Закон), що здійснює зберігання 
архівних документів, забезпечує реалізацію цих процесів у межах своєї 
функціональної діяльності – як центр зберігання і суб’єкт інформаційних 
відносин. Назвемо ці функції “внутрішніми”.

© Лариса Драгомірова, 2004

ДИСКУСІЯ ПРО АРХІВИ

* Текст подається в авторській редакції.
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“Зовнішні” функції архівних установ знаходяться у площині державного 
регулювання/управління і спрямовані на забезпечення архівних процесів у 
своїй профільно-територіальній зоні впливу (зоні комплектування) через: 
1) визначення перспектив розвитку, розроблення програм і планів, здійснення 
цільових досліджень, міжнародне співробітництво; 2) контрольно-наглядові 
і піклувальні функції щодо інших архівних установ/служб діловодства, а 
також власників приватних архівних зібрань.

Експертиза цінності документів – це той наріжний камінь, на якому 
базується формування НАФ, організація документів на всіх рівнях архівної 
системи, визначення пріоритетних рядів документів та документальних 
комплексів з метою встановлення особливих режимів їх зберігання, поряд-
ку обліку, черговості створення довідкового апарату до них та застосу-
вання диференційованого підходу в методиці їх описування, а також 
цінова визначеність документів НАФ з метою регулювання їх обороту як 
об’єкта товарно-майнових відносин (у тому числі забезпечення і захисту 
переважного права держави/громади на їх купівлю), зменшення страхового 
ризику їх втрати чи пошкодження у будь-яких ситуативних обставинах 
та відшкодування завданих збитків. Організація документів забезпечує 
інформаційну цілісність документальних комплексів та фізичну збереженість 
належних до них документів. Система облікових документів забезпечує 
контроль за наявністю і станом архівних документів та дотриманням ре-
жимів їх зберігання і доступу до них, закріплює їх організацію і водночас є 
складовою довідкового апарату до них. Описування документів забезпечує 
якість систем інтелектуального та дотримання умов правового і фізичного 
доступу до них. Таким чином, експертиза цінності, організація документів, їх 
облік та описування є взаємопов’язаними процесами і виступають водночас 
як методико-прикладний інструмент реалізації основних архівних процесів 
у межах виконання архівними установами своїх “внутрішніх” функцій та 
як невід’ємний елемент державного регулювання та управління – в межах 
виконання ними своїх “зовнішніх” функцій. 

Державна реєстрація документів НАФ спрямована на правовий захист 
як самих документів, так і суб’єктів правовідносин – через фіксацію пра-
вового статусу документів і права власності та речових прав на них та 
подальший контроль за дотриманням цих прав, а також за переміщенням 
і зберіганням документів. Відповідно, державна реєстрація документів 
НАФ, як і будь-яка інша форма фіксації тих або інших правовідносин з 
метою надання їм законності, належить до сфери управління і нерозривно 
сполучається з наступними контролем та обліком щодо зареєстрованих 
документів та наданням методичної і практичної допомоги у забезпеченні 
їх збереженості.

Отже, усі “зовнішні” контрольно-наглядові і піклувальні функції архів-
них установ стосовно документів, що належать юридичним і фізичним 
особам, у тому числі на праві довірчої власності, спрямовані на контроль 
і нагляд в частині дотримання вимог до експертизи цінності, організації 
документів, їх обліку, режимів їх зберігання і доступу та створення довід-
кового апарату до них і здійснюються через: державну реєстрацію, центра-
лізований облік, інспекційну діяльність, перевіряння й огляди, взаємодію з 
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експертно-перевірними комісіями, а також організаційну, консультативно-
методичну і практичну допомогу. Усі ці функції нерозривно пов’язані – не 
можна набути права виконання однієї з них, не набуваючи права і обов’язку, 
а також не маючи достатньої компетенції щодо виконання усіх інших.

Архівні установи
як суб’єкти управління

В основу визначення повноважень архівних установ у сфері управ-
ління має бути покладено принцип нерозривності “зовнішніх” функцій, 
що ґрунтується на засадах легітимності та комплексності їх виконання у від-
повідній профільно-територіальній зоні впливу. Отже, ці функції є преро-
гативою тих архівних установ, які мають відповідні повноваження й обо-
в’язки як суб’єкти управління. Тільки Державний комітет архівів України 
(далі – Держкомархів) на рівні всієї системи та архівні установи, підзвітні 
і підконтрольні йому (далі – архіви), – на рівні своєї зони комплектування – 
можуть виконувати всі “зовнішні” функції в комплексі на цілком легітимній 
основі.

Державним науковим установам, музеям і бібліотекам за підзакон-
ними актами, затвердженими постановою № 1739, надано право в їх зоні 
комплектування проведення державної реєстрації документів, що належать 
юридичним і фізичним особам на праві приватної власності, а експертним 
органам цих закладів – право розгляду питань щодо експертизи цінності 
усіх рівнів, у тому числі й віднесення до унікальних, стосовно документів, 
що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб та приватних 
архівних зібраннях. Відповідно, ці заклади одночасно мають отримати 
право й обов’язок виконання усіх управлінських “зовнішніх функцій” щодо 
зареєстрованих і проекспертованих ними документів. Тепер проаналізуємо, 
якою ж є реальна ситуація з цим виконанням. Зазначені заклади подальшого 
контролю за переміщенням документів НАФ та дотриманням прав власності 
і речових прав на них не здійснюють, їх централізованого обліку не ве-
дуть, умови зберігання і стан збереженості не контролюють, страхового 
фонду і фонду користування не створюють, допомоги власникам щодо ре-
монту, консервації не надають, методичного забезпечення не здійснюють, 
перевірянь не проводять і т. п., оскільки контрольно-інспекційних повно-
важень і обов’язків не мають. Та й, відповідно до Положення про їх 
архівні підрозділи2, здійснюють експертизу тільки тих документів, що 
безпосередньо зберігають. А відтак – і державної реєстрації документів, 
що зберігаються поза їх сховищами, проводити не можуть. Більше того, 
відповідно до вимог Порядку про облік3, мають подавати свої документи 
для централізованого обліку архіву за місцем реєстрації і водночас, відпо-
відно до вимог Порядку про реєстрацію, їх власні документи реєструє 
Держкомархів. 

Але, на відміну від наукових установ, згідно з рішенням колегії Держ-
комархіву від 27.11.20024, прийнятого за результатами перевіряння стану 
обліку і забезпечення збереженості документів у музеях і бібліотеках, 
ці заклади прирівняно до юридичних і фізичних осіб, яким архіви як 
куратори зобов’язані надавати допомогу, та підтверджено норму про 
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обов’язковість подання цими закладами до зазначених архівів документів 
для централізованого обліку (а така вимога діє за принципом – подання за 
місцем реєстрації). Таким чином, музеї і бібліотеки, з огляду на статус їх 
архівних підрозділів та незадовільний стан роботи з архівними докумен-
тами в них, не можуть виконувати “зовнішні” функції як суб’єкти управ-
ління (і передусім організаційно-методичне керівництво) стосовно інших 
архівних установ/служб діловодства та приватних архівних зібрань. Що 
стосується поняття “зона комплектування музею, бібліотеки”, то воно 
має бути вилучено з нормативного поля, оскільки жодна юридична чи 
фізична особа не може бути обов’язковим джерелом їх комплектування 
(Закон, ст. 31, ч. 2, 3), а щодо інших юридичних осіб та усіх фізичних – у 
цих закладів немає жодних відповідних повноважень (Закон, ст. 30). 
Відповідно, ці заклади можуть мати виключно “внутрішні” функції з правом 
комплектування документами, що надходять від їх приватних власників на 
постійне зберігання з одночасним відчуженням права власності на користь 
держави/громади. 

Чи можуть виконувати управлінські функції державні наукові закла-
ди? Тільки НАН і галузеві АН та їх наукові установи мають право постій-
ного зберігання документів НАФ, усі інші державні наукові установи роз-
глядаються як обов’язкові джерела комплектування відповідних архівів. 
Таке застереження відсутнє в наших правових актах, за винятком Правил 
(п. 1.1.2.4). Вочевидь, державні наукові установи системи Національної та 
галузевих академій наук в окремих випадках можуть виконувати “зовнішні” 
управлінські функції тільки стосовно юридичних осіб – джерел комплек-
тування у своїй сфері повноважень (системі/галузі), якщо взяти до уваги 
особливий статус цих установ, особливі умови використання відомостей, 
що містяться в документах, та ймовірну наявність у них таких обов’язкових 
джерел комплектування. З такої точки зору ці установи мають розглядатись 
як прирівняні до галузевих архівів.

Таким чином, академічні наукові заклади у всіх питаннях управлінських 
функцій мають кваліфікуватися як галузеві архіви, а музеї і бібліотеки (і в 
якості утворювача, і в якості зберігача документів) – як джерела формування 
НАФ у зоні комплектування відповідного за профілем і рангом архіву.

Ні наукові заклади, ні музеї, ні бібліотеки не повинні мати жодного 
відношення до питань експертизи цінності документів, що зберігаються 
в архівних підрозділах юридичних осіб незалежно від права власності 
на документи (за винятком юридичних осіб – обов’язкових джерел 
комплектування) та в приватних архівних зібраннях. В окремих випадках 
представники цих установ і закладів можуть залучатися архівами до 
питань такої експертизи як зовнішні експерти. Усі документи, укладені за 
результатами експертизи цінності документів, що зберігаються в музеях та 
бібліотеках, мають схвалюватися або погоджуватися архівом-куратором. 
Експертиза цінності в державних наукових закладах має здійснюватись 
у тому ж порядку, що і в галузевих архівах. Те ж стосується і державної 
реєстрації. Музеї і бібліотеки не можуть проводити державну реєстрацію 
взагалі, а документи, що зберігаються в них, має реєструвати архів-куратор. 
Документи, що вже зберігаються в державних наукових закладах, як і 
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документи, що зберігаються в галузевих архівах, має реєструвати Держ-
комархів. Документи джерел свого комплектування, внесені до НАФ на 
підставі рішення ЕПК наукового закладу або галузевого архіву, реєструють 
відповідно науковий заклад/галузевий архів. 

Принцип нерозривності “зовнішніх” функцій має бути домінантним 
і щодо визначення функціональної моделі системи архівів як суб’єктів 
управління, що у зоні свого комплектування виступають:

– по відношенню до юридичних осіб публічного права у державному/
комунальному секторі – як законні представники власника – держави 
чи територіальної громади, що реалізує своє право власності на архівні 
документи через делегування архівам організаційно-господарських 
повноважень; 

– по відношенню до усіх юридичних і фізичних осіб – суб’єктів права 
власності чи речових прав на архівні документи – як законні пред-
ставники держави, яка реалізує свої обов’язки гаранта перед Укра-
їнським народом щодо збереження НАФ та соціально значущих до-
кументів через делегування архівам контрольно-наглядових функцій 
з відповідними повноваженнями.

Таким чином, архівний відділ міської ради на території громади як 
підрозділ органу місцевого самоврядування є суб’єктом управління доку-
ментами громади на своїй території і водночас представником держави 
в сфері управління документами НАФ незалежно від виду права на них. 
Архівний відділ міської ради у встановленому цивільним законодавством 
порядку набуває права: 1) розпоряджання (оперативного управління) 
документами, що зберігаються на території громади, якщо місцеперебування 
їх власника невідоме або у разі визнання його безвісти відсутнім; 2) довірчої 
власності на документи, що переходять у власність громади у разі визнання 
їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном (не мають власника або 
власник яких невідомий). Ми маємо зараз враховувати усі ці реалії.

Визначаючи повноваження як архівних відділів міських рад, так і 
архівних відділів районних державних адміністрацій, маємо враховувати 
принцип комплексності “зовнішніх” функцій ще й з огляду на: 1) практичну 
неможливість реєстрування обласним держархівом чи Державним архівом 
в АРК (далі – регіональний архів) усіх правочинів у частині переходу 
речових прав, контролювання дотримання прав власності та речових прав, 
2) недоцільність розгляду всіх документів, що укладаються за результатами 
експертизи цінності у зоні комплектування архівних відділів; 3) нормативно 
закріплений принцип надання допомоги юридичним і фізичним особам у 
забезпеченні збереженості документів – за місцем реєстрації5. Ми маємо 
враховувати і фінансовий бік питання, особливо з огляду на те, що з боку 
архівного відділу міської ради така допомога надаватиметься з місцевого 
бюджету.

Звідси – логічний висновок: і архівні відділи райдержадміністрацій, і 
архівні відділи міських рад мають повноцінно і комплексно здійснювати 
свої управлінські функції з дотриманням принципу походження, у місці 
найбільшого попиту, із пріоритетним забезпеченням прав свого споживача і, 
відповідно, отримати права: державної реєстрації документів, остаточного 
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розгляду питань експертизи цінності документів юридичних і фізичних 
осіб – своїх “підопічних”, переважної купівлі у разі продажу дотичних до 
історії місцевості (району, громад) документів НАФ, звернення до суду 
про надбання у власність держави/громади документів, що відчужуються 
шляхом викупу (таких, що безгосподарно зберігаються); реквізиції у випадку 
надзвичайної ситуації і т. п. 

Аргумент щодо маленької чисельності співробітників цих місцевих 
архівних установ є локально-тимчасовим фактором. Необхідно зміцнювати 
цю управлінську ланку архівів відповідно до її статусу та потреб місцевого 
користувача. Це і буде практичною реалізацією політики розумної і пра-
вомірної децентралізації.

Експертиза цінності документів,
система експертних органів,
їх функції і повноваження

Визначення поняття. У Порядку про ЕК спостерігається невідповідність 
між понятійним визначенням експертизи цінності документів та його значно 
ширшим змістовним наповненням. Відповідно до поданого у п.1 визначення 
поняття, експертиза цінності – це “всебічне вивчення” документів, що 
здійснюється лише “з метою внесення їх до Національного архівного фонду 
або вилучення з нього та встановлення термінів зберігання”. Виходячи з 
назви Порядку, всі зазначені в ньому функції експертних комісій, у тому 
числі й розгляд питань про віднесення документів НАФ до унікальних, і 
їх грошову оцінку, мають розглядатися як такі, що стосуються визначення 
цінності документів. 

Переосмислення теоретико-методологічних засад експертизи на ос-
нові поглибленого аналізу практики привело до нового її розуміння як 
комплексного і системного процесу. Це, зокрема, знайшло втілення у 
Правилах через уведення поняття багаторівневої експертизи цінності 
(пп. 4.2.4 – 4.2.10). Кожен рівень експертизи має свій об’єкт, свою окрему 
функціональну мету, завершується укладанням нормативно регламен-
тованих для цього рівня підсумкових документів. Разом з тим для всіх 
рівнів єдиними є: групи критеріїв цінності, принципи їх застосування та 
організаційно-методичні засади експертного вивчення. 

Не менш важливо усвідомити і другу складову сутнісного поняття 
експертизи, що є спільною для всіх рівнів. Експертиза цінності не обме-
жується безпосереднім вивченням документів. Кожен рівень експертизи – це 
етапний процес, що складається з організаційного і методичного забез-
печення проведення експертизи, практичного її здійснення в службах 
діловодства, архівних підрозділах та архівах (архівних відділах) безпо-
середніми виконавцями, оформлення ними результатів експертизи відпо-
відними підсумковими документами, подання укладених документів 
відповідним експертним органам, розгляду цими органами правильності 
проведення експертизи та укладених підсумкових документів і прийняття 
відповідного рішення.

Відповідно, визначення експертизи цінності у Порядку про ЕК має 
бути змінено відповідно до обсягу і змісту позначуваного поняття, а це 
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детермінує і коригування норм щодо критеріїв та принципів експертизи, 
а також експертних комісій як суб’єктів експертної діяльності (пп. 2, 5, 6, 
13, 14).

Суб’єкти експертної діяльності. Загальним суб’єктом експертної 
діяльності виступає архів (архівний відділ), наукова установа, музей, 
бібліотека, орган державної влади/місцевого самоврядування, юридична 
особа як суб’єкт управління і/або утворювач/зберігач документів. Водночас 
етапність процесу передбачає й окремого суб’єкта експертної діяльності 
для кожного етапу (незалежно від рівня експертизи). У текстовому полі 
Порядку про ЕК функціональні завдання комісій в експертному процесі 
окреслено чітко: “розгляд питань і прийняття рішень” (пп. 9, 12–14), але у 
п. 2 акценти зміщуються: “Експертиза цінності проводиться експертними 
комісіями за участю власника документів або його законних представників”. 
На практиці ж експертиза здійснюється експертами-виконавцями, якими є 
кваліфіковані працівники архівних установ, та експертними органами цих 
установ із безумовним залученням: 1) власника – фізичної особи та у разі 
потреби – фахівців з відповідних галузей знань, представників громадськості 
тощо як радників-консультантів на етапі практичної експертизи; 2) цих же 
“зовнішніх експертів” як постійних членів або тимчасових консультантів 
експертних органів архівів (архівних відділів); 3) представників юридичної 
особи (утворювача і/або власника) на етапі розгляду експертними органами 
архівів (архівних відділів). Отже, нормативне узагальнення в частині 
визначення суб’єктів експертної діяльності у Порядку про ЕК є професійно 
неприйнятним. Порівняємо: Порядок про УД фактично унормовує власників 
документів (уповноважених власниками осіб-експертів) як виконавців 
практичної експертизи, а відповідні ЕПК – як “контролерів”, що приймають 
остаточне рішення (п. 2).

Завважимо і такий момент: з огляду на те, що частина експертних 
органів архівних установ має нормативно закріплену назву – “експертні 
комісії”, бажано у документі, що є загальним регламентом діяльності усіх 
експертних органів, застосовувати для їх узагальненого позначення іншу 
назву. На наш погляд, прийнятним узагальненням може вважатися “екс-
пертні органи з питань визначення цінності документів”.

Критерії цінності та принципи їх застосування. Уся ця частина По-
рядку про ЕК має бути змінена відповідно до сучасних концепцій документа 
та оновленої професійної терміносистеми.

По-перше, простежується невідповідність у послідовності викладення. 
Оскільки принципи експертизи – це принципи застосування критеріїв 
цінності, то спершу мають бути подані норми, що стосуються критеріїв, а 
потім – принципів їх застосування. Отже, треба поміняти місцями пп. 5 і 6 та 
відповідно змінити заголовок (порівняймо з Правилами, пп. 4.2.2, 4.2.3).

По-друге, критеріями цінності є такі характеристики документів, на 
підставі яких визначається цінність документів. Таким чином, критерії 
цінності – це категорійне поняття, а визначення цінності на підставі 
критеріїв – процес і результат експертного вивчення. Відповідно, уведення 
до нормативного поля базового підзаконного документа поняття “критерії 
визначення цінності” є неприйнятним і потребує коригування.
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По-третє, нагально необхідно чітко закріпити розуміння того, що ми 
маємо справу не з трьома критеріями, а з трьома групами критеріїв. Цей 
момент акцентовано у наших Правилах. Найпроблемніше питання цього 
блоку: за якою ознакою маємо класифікувати самі критерії, розподіляючи 
їх по трьох групах? Назріла нагальна необхідність внести чіткість в це 
питання.

Група походження має контекстовий характер і відображає, ким, коли, 
де, в яких умовах створено документи. Відповідно, до цієї групи має бути 
віднесено критерії інституційного/особистісного (автор, утворювач), хро-
нологічного (час), територіального походження (місце) і значущості подій, 
фактів, явищ, яких стосується документна інформація (реальна дійсність). 
Це, останнє, не слід плутати із значущістю інформації про них, тобто 
якісними характеристиками їх відображення.

Друга група (змісту) – змістова складова документної інформації: з 
чого вона складається в конкретному документі, її якісні характеристики 
у відображенні дійсності чи регулюванні процесів дійсності. Сюди відно-
симо: значущість (фактаж перебігу подій і процесів, оцінка, аналіз, норма-
тивне регулювання, констатація юридичних фактів тощо) документної 
інформації (змісту самого змісту та наявності й змісту віз, резолюцій, мар-
гіналій тощо), її призначення, дієвість (складові, що надають юридичної 
сили), констатація елементів походження (наявність ідентифікаційних 
даних автора, підписів, дат, зазначення місця); характер документних взає-
мозв’язків: новизна, повторюваність, уточнення, підтвердження даних тощо, 
номінально-жанровий вид документа за призначенням і формою організації 
інформації.

Третя група – зовнішні ознаки – носій та все, що пов’язано з процесом 
фіксування (запису) інформації на ньому. Таким чином, до цієї групи 
відносимо усі характеристики: 1) окремо узятого носія інформації (його 
вид, розмір, основа, конструкція тощо); 2) додаткових об’єктів, оздоби 
(їх наявність, особливості); 3) власне документа як кінцевого результату 
документотворення, безвідносно до змістовності та призначення його інфор-
маційної складової: спосіб і засіб закріплення інформації на носієві (спосіб 
утворення), форма викладення інформації (мовна система, тобто застосована 
для викладення інформації мова), форма передавання – форма писемності 
(знакового запису інформації), форма організації і засвідчення інформації 
(реквізити безвідносно до їх змістовного характеру); 4) документа як схо-
вища інформаційної складової: стан збереженості основи носія та матеріалів 
запису, додаткових об’єктів; 5) “справжність” – оригінал чи копія. Назва 
групи теж потребує зміни відповідно до змін у терміносистемі.

Окрім того, треба внести ясність і в такі питання: 1) слід визначитися з 
тим, яку конструкцію вживати у понятійних визначеннях: “значення авторів, 
інформації і т. п.” чи “значущість”? Це критерій цінності, отже, більш 
прийнятним, на наш погляд, є “значущість”. А “значення” має дещо інше 
семантичне наповнення; 2) необхідно вилучити усі дієслова у конструкціях 
на кшталт “установлення значення”, “визначення ролі”, “врахування особ-
ливостей”, оскільки дієслово передає зміст процесу експертування, а в 
даному випадку йдеться про зміст категорійного поняття.
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Викладення усіх норм, що стосуються понятійного наповнення прин-
ципів експертизи, як уже наголошувалося, має бути змінено і приведено 
у відповідність з нормами Правил. Особливо це стосується принципу 
об’єктивності, що замінив собою колишній принцип партійності, тож і у його 
визначенні має бути акцентовано неупередженість оцінки, її незалежність 
від інтересів певних політичних, фінансових тощо сил і груп. У визначенні 
принципу комплексності має бути додатково акцентовано комплексність 
застосування усіх критеріїв за домінуванням одного чи декількох з них. Слід 
також врахувати, що принципами цінності керуються не тільки комісії, а 
всі суб’єкти експертної діяльності.

Експертні органи. Експертні органи мають бути утворені у всіх без 
винятку архівах, архівних відділах, органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, 
об’єднаннях громадян, релігійних організаціях та наукових установах, 
музеях, бібліотеках. І всі ці комісії, а не окрема їх група (п. 7), утворюються 
на підставі рішення керівників зазначених суб’єктів правовідносин. За-
гальний регламент їх діяльності має містити нормативні положення щодо 
всіх їх видів (типологічних груп). Однак у Порядку про ЕК взагалі не 
розглядається питання щодо діяльності експертних комісій органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування. Розгляд номенклатур 
справ таких органів, описів документів та актів про вилучення для знищення 
документів, утворених у діяльності державних органів, здійснює лише 
ЕПК регіональних архівів, приймаючи рішення про їх погодження (п. 13б). 
Тоді виникає питання: який експертний орган схвалює ці документи і 
подає їх на розгляд ЕПК? Незрозуміло також, як вирішуються питання 
експертизи цінності документів, що утворюються в діяльності органів 
місцевого самоврядування, якщо жодна експертна комісія таких питань 
не розглядає взагалі. Ці норми, безумовно, мають бути уведені. Випадає 
з регламенту функцій експертних органів і ЕК об’єднання громадян, релі-
гійних організацій, зазначена у п. 10.

Повноваження експертних органів мають бути повністю відповідними 
загальним функціям архівної установи за місцем створення комісії – як 
центру зберігання та її повноваженням – як державного органу (суб’єкта 
управління). Процедура здійснення експертизи цінності як багатоетапного і 
багаторівневого процесу має бути нормативно врегульованою для кожного 
рівня і для кожного експертного органу.

Експертні органи юридичних осіб, що входять до зони комплектування 
галузевих архівів та архівів системи Держкомархіву, а також державних 
наукових установ, здійснюють попередній розгляд документів (порівняймо 
з п. 8 Порядку про ЕК), укладених за результатами експертизи усіх рівнів, 
схвалюють їх і подають до розгляду експертним органом архіву-куратора. 
Ці органи здійснюють виключно “внутрішні” експертні функції і відповідно 
називаються експертними комісіями (ЕК). Перелік документів, які розглядає 
ЕК, у Порядку регламентовано не повністю: відсутні анотовані переліки 
унікальних та переліки особливо цінних документів (п. 14а). Водночас 
потребує синхронізації з Правилами роботи архівних підрозділів6 норма 
про формат засвідчення згоди з правильністю укладення номенклатур – 
схвалення чи погодження.
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Експертні органи архівної установи, що є органом управління, водночас 
виконують і “внутрішні експертні”, і “зовнішні” експертно-перевірні 
функції, і відповідно називаються експертно-перевірними комісіями 
(ЕПК). ЕПК, таким чином, має охоплювати функції ЕК і розглядати 
результати усіх експертиз, що стосуються документів, утворених у власному 
діловодстві цього архіву (наукової установи), чи тих, що вже перебувають 
на зберіганні в її сховищах. Але з регламенту діяльності експертних 
органів усіх архівів системи Держкомархіву у Порядку про ЕК вилучено 
номенклатури справ та описи документів власного діловодства (п. 13б, 14б), 
а з регламенту діяльності усіх експертно-перевірних органів – описи, що 
укладаються безпосередньо в архівах (наукових установах) на документи, 
що вже перебувають на зберіганні в них (новоукладені та переукладені) 
та анотовані переліки унікальних і переліки особливо цінних документів. 
Ми особливо акцентуємо питання з переліками, оскільки у Порядку про 
ЕК не зазначається, на які саме документи вони укладаються, а Поря-
док про УД за його буквальним прочитанням обов’язок виявлення та 
укладання переліків покладає виключно на власників (уповноважених ними 
виконавців) і не поширює на ті архіви (наукові установи), які ці переліки 
остаточно погоджують. Отже, для архівів, наукових закладів, музеїв і 
бібліотек обов’язковість виявлення й укладання переліків на документи, 
що зберігаються у їх власних сховищах, не регламентується. Така правова 
колізія виникає внаслідок послідовного текстового відмежування влас-
ників/уповноважених осіб від зазначених архівних установ. Окрім того, 
внаслідок такого ж послідовного відмежування державних архівних установ 
від наукових установ (музеїв/бібліотек, але ця норма має бути взагалі 
вилучена), ми маємо ще одну колізію: переліки, що розглядають наукові 
установи, просто надсилають до Держкомархіву, але до Державного реєстру 
заносяться відомості тільки на підставі тих переліків, що були надіслані 
державними архівними установами. Відповідно, у цій частині норми обох 
Порядків потребують синхронізації та коригування.

Експертно-перевірні органи архівів як суб’єктів управління мають 
розглядати документи вищих рівнів експертизи, здійснюваної цими 
архівами, і передусім списки джерел формування НАФ (списки джерел 
комплектування) у зоні свого комплектування, а також примірні номен-
клатури справ, примірні переліки документів постійного зберігання, обго-
ворювати методичні питання, що стосуються визначення строків зберігання 
окремих категорій документів, не передбачених чинними переліками тощо. 
Укладання таких номенклатур та переліків є реаліями практичної діяльності. 
Не знайшло відображення у Порядку про ЕК і одне з основних завдань 
ЦЕПК – “визначення видів установ – джерел комплектування державних 
архівних установ” (Положення про ЦЕПК, п. 6, поз. 1). Щоправда, слід па-
м’ятати, що зараз як результат експертизи розглядаються списки джерел 
формування НАФ, а укладання списків джерел комплектування зміщується 
у площину правових взаємин.

Експертно-перевірні органи мають розглядати результати усіх експертиз 
щодо документів юридичних і фізичних осіб у їх зоні комплектування. Але 
жоден такий орган не розглядає описів документів НАФ приватних архівних 
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зібрань, хоча, відповідно до Порядку про реєстрацію, реєстраційне свідоцтво 
видається власнику разом з примірником затвердженого опису (п. 6). Тут 
ми вважаємо необхідним зробити ще одне застереження: розгляд питання 
про внесення документів до НАФ та розгляд описів таких документів не 
є тотожним процесом. Певну плутанину створює і неправильне вживання 
парних понять “віднесення до НАФ” – “внесення до НАФ”. “Віднесення до 
НАФ” – це визнання загальної належності документального комплексу до 
НАФ або визнання конкретних документів такими, що підлягають внесенню 
до НАФ. “Внесення до НАФ” – це, власне, рішення про обов’язковість 
долучення конкретних документів до НАФ з наступним обов’язковим 
узяттям їх на державний облік. Тепер проаналізуємо мовно-нормативний 
штамп, що неодноразово повторюється у Порядку про ЕК: ЕПК розглядає 
“описи документів постійного зберігання ... внесених до Національного 
архівного фонду” (Порядок про ЕК, п. 13, 14). Отже, з професійної точки 
зору маємо нормативно зафіксований дозвіл вносити документи до НАФ 
без проведення експертизи, а вже потім укладати описи і подавати їх на 
розгляд ЕК/ЕПК.

Настав час переосмислити і назву експертних органів архівних від-
ділів райдержадміністрацій та архівних відділів міських рад з позицій 
наповнення загальних функціональних обов’язків цих архівних установ 
та їх експертних органів. Чи виконують ці архівні установи контрольно-
наглядові функції? Чи виконують їх комісії експертно-перевірні функції? 
(п. 14 б). Чи можуть такі комісії засідати один раз на рік (п. 15)? Чи в змозі 
регіональний архів розглядати усі без винятку номенклатури, акти і описи, 
що укладаються за результатами експертизи цінності у зоні комплектування 
архівних відділів? Чи доцільно це з практичної точки зору? Навіть за 
змістом самого Порядку, що відтворює реальні процеси, ми бачимо, 
що комісії архівних відділів за своїми функціями фактично є ЕПК і не 
можуть бути об’єднані з ЕК своїх підопічних. Скажімо, порівняємо склад 
ЕПК регіональних архівів та ЕК архівних відділів: досвідчені архівісти, 
представники наукової і творчої громадськості – працівники місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних 
закладів, відділень творчих спілок, краєзнавці. І при цьому візьмемо до 
уваги, що до складу ЕК юридичних осіб, окрім їх працівників, входять 
“фахівці відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської 
ради” (п. 9). Порівняємо зміст функцій ЕПК центральних і регіональних 
архівів та ЕК архівних відділів: єдина різниця – це повторення норми ще 
радянських часів про необхідність подальшого розгляду таких документів 
на регіональному рівні (пп. 13б, 14б). Водночас звернімо увагу й на те, що 
норма Порядку про ЕК щодо обов’язковості подання усіма ЕК розглянутих 
ними документів на розгляд відповідних ЕПК (п. 14, ч. 1), не узгоджується 
з нормою цього ж Порядку, за якою ЕК архівних відділів розглядають 
номенклатури, описи, акти на документи юридичних осіб, схвалюють чи 
погоджують їх (п. 14, ч. 2), не маючи статусу експертно-перевірного органу 
і невідомо звідки отримуючи ці документи, оскільки жодна ЕК юридичних 
осіб не подає своїх документів на розгляд цих комісій (п. 14, ч. 1). А як 
же тоді взаємодіють зі своїми підопічними ЕК архівних відділів? От і 
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виходить, що така правова колізія об’єктивно свідчить: експертні органи 
усіх архівних установ, що виконують функції управління, за змістом є 
експертно-перевірними. Отже, ці норми Порядку мають бути скориговані 
з уточненням, які документи схвалюються чи погоджуються ЕПК архівних 
відділів, а також має бути продумано механізм подання спірних чи найбільш 
вагомих документів до ЕПК регіональних архівів.

Безумовно, що експертні органи музеїв і бібліотек не можуть мати 
ширші повноваження у сфері архівної справи, ніж самі ці заклади у площині 
їх визначення як архівних установ відповідно до архівного законодавства. 
До компетенції таких експертних органів має належати лише розгляд їх 
“внутрішніх” документів – укладених за результатами експертизи цін-
ності документів, що утворилися в їх власному діловодстві або постійно 
зберігаються в їх сховищах на праві власності. То ж які експертні органи 
мають розглядати в музеях і бібліотеках питання експертизи і як ці ор-
гани мають взаємодіяти з архівами системи Держкомархіву? А на те, 
що такий зв’язок повинен мати місце, вказує і норма Порядку, що регла-
ментує погодження положень про експертні органи музеїв і бібліотек 
“з Держкомархівом або уповноваженими ним державними архівними 
установами” (п. 10). Вочевидь, ЕПК в музеях і бібліотеках бути не може за 
визначенням. Питання експертизи документів, що утворилися в їх власному 
діловодстві, та документів, що постійно зберігаються чи надходять на 
зберігання, мають розглядатися фондово-закупівельними комісіями музеїв 
та експертно-оціночними комісіями бібліотек з можливим відходом від 
звичайного регламенту взаємодії з архівами, тобто без наступного розгляду 
ЕПК відповідного архіву-куратора, але із уведенням його представників до 
складу фондово-закупівельних та експертно-оціночних комісій з наданням 
їм права вирішального голосу, у разі необхідності – права накладення 
вето на рішення комісії та з правом музею чи бібліотеки оскарження дій 
представника архіву відповідно до норми ст. 17 Порядку (до ЦЕПК і до 
суду). Отже, в цій частині норми Порядку потребують узгодження і від-
повідного коригування. Ми особливо наголошуємо також: усі норми, що 
регламентують діяльність музеїв і бібліотек, у тому числі їх експертних 
органів, мають бути відмежовані від регламентування діяльності галузевих 
архівів та державних наукових установ.

Потребує відображення у Порядку про ЕК і процес розгляду інструкцій 
з діловодства та положень про експертні органи.

У Порядку про УД необхідно: 1) змінити регламент укладання та роз-
гляду переліків і вилучити норму про права наукових установ, музеїв і 
бібліотек в частині документів власників; 2) синхронізувати з Порядком 
про ЕК (п. 3) норму про вилучення документів з числа унікальних; 3) п. 8 
викласти у редакції: “Власники, представники власника, володільці, ко-
ристувачі і розпорядники документами НАФ ...”; 3) уточнити кількість 
примірників переліків документів юридичних і фізичних осіб з врахуванням 
того, що один примірник має залишатися в архіві-кураторі; 4) відкоригувати 
назву Порядку та усунути порушення у порядку слів, що призводить до 
віднесення слова “зберігання” не до регламентованого процесу, а до назви 
Державного реєстру. Враховуючи, що у самому Порядку йдеться і про 
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вимоги до користування документами, а також те, що ведення Державного 
реєстру є лише складовою державного обліку унікальних документів, назву 
Порядку можна було б викласти приблизно у такій редакції: “Порядок 
віднесення документів до унікальних, їх обліку, зберігання та користування 
ними”.

Загальний регламент державної реєстрації
та відносини власності

Змінивши наш первісний погляд на призначення державної реєстрації 
як дублюючу облікову і наглядову функцію та змістивши акценти у правову 
площину, ми маємо переосмислити і зміст реєстрації як інструмента право-
вого захисту документів НАФ та суб’єктів прав на них, а також розширити 
коло цих суб’єктів з урахуванням уведення до основного акта цивільного 
законодавства поняття речових прав на чуже майно та загального механізму 
їх здійснення. Відповідно, суб’єктами прав на документи НАФ є їх власники, 
володільці, користувачі та розпорядники (управителі). Згідно з нормами 
цивільного законодавства, суб’єкти речових прав мають такий же правовий 
захист, як і суб’єкти права власності, але додатково – і право захисту від 
неправомірних дій власника, а права власності та речові права, що підлягають 
державній реєстрації, набуваються, передаються і припиняються з моменту 
внесення запису до реєстраційної книги та вчинення посвідчувального 
напису на документі, що засвідчує набуття/припинення права, і саме з 
цього моменту починається і перебіг строку набувальної давності у разі 
виникнення спірних питань щодо набуття чи припинення цих прав. Окрім 
того, на об’єкти рухомого майна, права на які підлягають державній 
реєстрації, може бути поширено режим нерухомої речі в частині здійснення 
цих прав. За нормою ст. 319 Цивільного кодексу України, особливості 
здійснення прав власності на культурні цінності встановлюються законом. 
Відповідно, в частині регламентування відносин власності на документи 
НАФ маємо керуватися нормами архівного законодавства з урахуванням 
загальних правових норм та застосуванням принципів аналогії закону і права. 
Принагідно зауважимо, що уповноважена особа, представник власника та 
суб’єкт речових прав на його документи не є тотожними суб’єктами 
правовідносин, і це має враховуватися під час регламентування тих чи 
інших процесів. Ці питання потребують окремого комплексного розгляду, 
ми лише акцентуємо принципові моменти правового захисту, які полягають 
насамперед у дотриманні вимог законодавства в частині забезпечення 
збереженості документів НАФ і доступу до них, що є обов’язковим для усіх 
суб’єктів права власності та речових прав, у тому числі і для суб’єктів 
управління у нашій галузі. Документи НАФ є обмежено оборотоздатним 
об’єктом рухомого майна: документи, що належать державі/громаді, є 
невідчужуваними і можуть надаватися лише у користування, у тому числі 
тимчасове користування за межами архівної установи/країни; документи, 
що перебувають у приватній власності, не підлягають безповоротному 
вивезенню, а унікальні – передаванню в заставу (ця норма регламентується 
цивільним законодавством і має бути додатково регламентована у нашому 
Законі). Відповідно, фіксація прав власності і речових прав є невід’ємним 
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елементом регулювання і контролю у сфері обороту документів та стану їх 
збереженості. Враховуючи, що користування документами НАФ є метою їх 
професійного зберігання, маємо обмежити реєстрацію права користування 
випадками видавання у тимчасове користування за межі архівної установи-
утримувача (приватного архівного зібрання) на тривалий термін та за 
межі країни – безвідносно до тривалості права. 

Отже, визначення змісту і мети реєстрації у Порядку про реєстрацію 
потребує уточнення з урахуванням необхідності фіксації набуття речових 
прав на документи НАФ, контролю за їх дотриманням та переміщенням 
документів, а також потреби засвідчення договорів, актів та інших доку-
ментів, за якими права набуваються чи припиняються. Відповідно, струк-
тура викладення має бути змінена із зміщенням послідовності з техно-
логічних моментів (книга реєстрації, реєстраційний запис) на правові (мета, 
об’єкт, суб’єкти).

Повноваження архівних установ як суб’єктів реєстрації мають відпо-
відати їх загальним повноваженням у сфері управління та їх зв’язку за 
ознакою підконтрольності. Це обумовлює закріплення права реєстрації 
документів, що зберігаються в архівних підрозділах органів державної 
влади/місцевого самоврядування та юридичних осіб (у тому числі музеїв 
та бібліотек), а також у приватних архівних зібраннях – за тією архівною 
чи науковою установою, до сфери контролю якої вони належать та ЕПК 
якої прийняло рішення про внесення документів до НАФ. Отже, і архівні 
відділи райдержадміністрацій/міських рад мають набути право самостійної 
реєстрації документів, що зберігаються в осіб – джерел формування 
НАФ у зоні їх комплектування. Документи, що зберігаються в архівних 
установах – суб’єктах управління, мають реєструватися тією архівною 
установою, яка є вищою в ієрархічній вертикалі. Отже, за Держкомархівом 
має бути закріплено право реєстрації документів центральних, регіональних, 
галузевих архівів та архівних підрозділів академічних наукових закладів; 
за регіональними архівами – документів архівних відділів. До Порядку про 
реєстрацію необхідно внести відповідні корективи із зазначенням для кожної 
групи суб’єктів реєстрації підстави для набуття цього права та визначенням 
складу документів – об’єктів реєстрації за сукупною ознакою права влас-
ності на них та місця їх зберігання. Потребує коригування і норма про 
анулювання реєстраційних запису і свідоцтва у разі зміни місцезнаходження 
власника/документів. Вочевидь, ця норма має діяти тоді, коли змінюється 
місце офіційної реєстрації юридичної чи фізичної особи, а також місце 
постійного зберігання документів у таких межах, що документальний 
комплекс вибуває зі сфери контролю (зони комплектування) одного архіву 
і переходить до іншого.

Технологічні моменти мають бути подані двома блоками: книга реє-
страції та реєстраційне свідоцтво. Тут у тексті Порядку є багато внутрішньої 
невідповідності, яка має бути усунена, передусім в частині кількісних 
показників одномоментно реєстрованих документів та узгодження випадків 
анулювання реєстраційного запису і видачі свідоцтва. Враховуючи по-
стійний рух документів, який фіксується системою обліку, норму про ану-
лювання запису і свідоцтва у разі вибуття документів з НАФ чи припинення/
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переходу права власності на них слід обмежити випадками, коли йдеться 
про всі зареєстровані за архівною установою/приватним архівним зібранням 
документи. 

Водночас слід визнати форму книги реєстрації не зовсім відповідною 
своєму призначенню. Вочевидь, фіксація прав власності і речових прав 
на документи НАФ має здійснюватися в окремих книгах з уведенням 
відповідних посилань та створенням перехресної пошукової бази. Безу-
мовно, що ці книги в жодному разі не повинні підміняти собою опису ні 
як обліковий документ, ні як інформаційний довідник, а наповнення їх 
граф має відображати пошукові і загальні кількісні дані документів, місце 
їх зберігання, ідентифікаційні дані суб’єктів права та інші реквізити доку-
ментів, за якими право набувається (передається) чи припиняється.

* * *
Отже, усі три названі порядки (за постановою Кабінету Міністрів 

України № 1739) у частині визначення теоретико-методологічних засад 
експертизи цінності, правового змісту та технології державної реєстрації, 
функціональних обов’язків архівних установ щодо забезпечення цих 
процесів на сьогодні не відповідають практичному змісту зазначених 
процесів та потребам державного регулювання/управління у сфері архівної 
справи і діловодства, що призводить до дисгармонізації загального правового 
поля і, як наслідок, – до звуження функціональної діяльності архівів щодо 
забезпечення інтересів особи, суспільства і держави. Ліквідувати ці пере-
коси можна тільки через послідовну корекцію правової бази, у тому числі 
типових та примірних положень про архіви, архівні відділи, архівні під-
розділи та усіх споріднених нормативно-правових документів. 
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Анджей БЕРНАТ

АРХІВИ, БІБЛІОТЕКИ І МУЗЕЇ –
ІНСТИТУТИ СУСПІЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ*

В чому наша відмінність, що нас єднає

1. В чому наша відмінність?
Що було першим?
Спроба встановити, яка з названих вище інституцій з’явилася першою, 

подібна до намагання відповісти на питання: що було першим – яйце чи 
курка. Облишимо це, бо питання не має відповіді. Однак слід зазначити, 
що ці три види діяльності почали відігравати важливу суспільну роль від 
часу виникнення сучасних форм їхньої організації.

Бібліотеки, архіви і музеї
від епохи Просвітительства до наших днів

Витоки сучасних інституцій суспільної пам’яті, тобто таких, голов-
ним завданням яких є комплектування фондів, турбота про них та їхнє 
використання, слід шукати в Польщі (схоже, як і в Європі) часів Просві-
тительства, на межі вісімнадцятого і дев’ятнадцятого віків.

Архіви було створено переважно з ініціативи влади держав, у складі яких 
знаходилась Польща. Вони мали за мету збереження давніх документів, які 
походили від влади Речі Посполитої і мали практичне значення. Прикладом 
може слугувати створений 1784 р. Крайовий архів міських і земських актів 
у Львові. Однак автономні власті також виступали з такими ініціативами. 
Прикладом є Загальний крайовий архів, заснований владою Варшавського 
князівства. Пізніше тут зберігалися також матеріали ліквідованих властей і 
установ. У XIX ст. було створено архіви великих власників, як, наприклад, 
Архів Радзивіллів.

Бібліотеки як публічні заклади відповідно до тодішнього призначення 
утворились під кінець незалежності Польщі. Початок поклала Бібліотека 
Речі Посполитої Залуських, створена 1747 р. як фонд на базі зібрань двох 
аристократів. Вона визнана початком ідеї національної бібліотеки. Пізніше, з 
втратою незалежності, в Польщі почали створюватися бібліотеки, засновані 
завдяки пожертвам польської аристократії, натхненної національною 
ідеєю. Це були Оссоллінеум у Львові (1817), Бібліотека Курницька (1815), 
Бібліотека Красинських (1844), Бібліотека Ординації Замойської (1811), 
а також створена на початку XX ст. у результаті широких громадських 
ініціатив представників різних прошарків суспільства Публічна бібліотека 
столичного міста Варшави (1907).

© Анджей Бернат, 2004

* В основу статті покладено текст виступу автора на 10-й конференції 
Collognia Jerzy Skowronek dedicata, Варшава, 28–29 травня 2004 р.

Переклад з російської Миколи Зінченка .
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Музеї також беруть початок у період розколу Польщі, а їхнє заснування 
сприймалось як прояв національної місії, метою якої було зберегти й 
зібрати національні пам’ятки патріотично налаштованої частини польської 
аристократії. Найдавнішим музеєм у Польщі є Музей князів Чорторийських, 
створений у місті Пулави 1801 р. княгинею Ізабеллою (із Флемінгів) 
Чорторийською (т. зв. готичний дім у Пулавах), що існує до наших днів. 
Цей музей із приватної колекції національного характеру перетворився 
з часом на публічний заклад. У другій половині XIX ст., з появою умов 
політичної автономії в Австро-Угорщині, власті міста Кракова створили 
національний інститут (1879), початком якого стали пожертви пам’яток 
польського давнього та сучасного мистецтва. Сьогодні цей інститут має 
назву Національного Музею в Кракові.

Цю картину доповнить згадка про ініціативу польських емігрантів, 
значна кількість яких опинилась поза межами батьківщини в результаті 
Листопадового повстання (1830–1831), а також інших історичних подій. 
Вони переслідували ту ж мету – зберегти й відкрити доступ до історичних 
пам’яток, вивезених з Польщі або створених уже у вигнанні. Найдавнішою 
установою такого типу є Бібліотека Польська в Парижі (створена у 1891 р.). 
Прикладом можуть слугувати й інституції, організовані в різні часи на всіх 
континентах: Національний музей у Рапперсвілі (Швейцарія), заснований 
у 1871 р., Бібліотека і Польський музей у Чікаго (1891 р.). Характерною 
ознакою цих заходів було те, що, незважаючи на свою формальну назву, ці 
інституції виконували водночас функції й бібліотеки, й музею, й архіву.

Принципи та джерела
комплектування

Бібліотеки комплектуються передусім матеріалами, призначеними для 
масового поширення, незалежно від їхньої фізичної форми і способу запису. 
До цієї групи належать, окрім книг та журналів, також, наприклад, графіка та 
записи музичних творів. Значна частина цих фондів є повторною. Бібліотеки 
збирають також рукописи, які в Польщі називаються бібліотечними чи 
літературними. Однак намагання визначити і розділити архівні та бібліо-
течні рукописи впродовж багаторічних дискусій не принесли позитивних 
результатів. Частина польських бібліотек (на даний час 16) разом з Націо-
нальною бібліотекою одержує обов’язковий примірник. Решта комплек-
тується за рахунок купування та отримання дарів згідно зі своїм профілем. 
Стосовно бібліотек існує велика свобода у формуванні фондів.

Архіви приймають архівні матеріали, створені в результаті діяльності 
установ і організацій, які з другої половини XX ст. залишаються під їхньою 
опікою. Архіви визначають установи, які зобов’язані передавати їм свої 
матеріали, і тим самим формують коло фондоутворювачів. Приймаючи 
архівні матеріали, вони керуються принципами фондової і територіальної 
належності, відповідно – мають певний профіль і територію діяльності. 
Архівні матеріали є унікальними за своїм характером.

Музеї діють згідно з дефініцією музейних матеріалів, визначеною 
польським законодавством (в принципі вона об’єднує всі об’єкти колек-
ціонування). Закон про музеї 1996 р. визначає музейний об’єкт як рухомий 
предмет або нерухомість, які занесені до музейних описів і є суспільною 
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цінністю. Частина музейних колекцій – це результат індивідуальної або 
корпоративної колекціонерської діяльності і часто саме вони є основою 
музею. Систематичне комплектування колекції з урахуванням профілю 
музею здійснюється завдяки дарам та покупкам. Значна частина музейних 
зібрань – теж унікальна.

Використання
Архіви від початку заснування слугували властям, пізніше, протягом 

XIX ст., до їхніх фондів отримали доступ дослідники (історики). Сьогодні 
вони відкриті для потреб усіх користувачів. Існують обмеження в доступі 
до оригіналів за рахунок використання копій, наприклад мікрофільмів чи 
сканів. Використання архівних матеріалів передбачає обізнаність щодо ве-
дення пошуку і користування джерелом (наприклад, у галузі палеографії). 
Обмеження в доступі викликані необхідністю дотримання прав держави 
та особистості.

Бібліотеки в принципі є доступними для читачів, хоча в різний час ця 
доступність розумілася по-різному. Існують певні обмеження, пов’язані 
останнім часом саме з крадіжками рукописних зібрань. Користувач повинен 
володіти вмінням вести пошук, проте він завжди може розраховувати на 
допомогу працівників бібліотеки. Як і в архівах, відносно деяких об’єк-
тів застосовуються обмеження в доступі до оригіналу за рахунок копії 
(мікрофільмів, сканів, репродукцій). Довідковий апарат зазвичай є доступ-
ним на місцях; сьогодні всі великі бібліотеки мають електронні каталоги, 
приступні в Інтернеті. Разом із тим, вони ще не охоплюють усіх фондів.

Музеї використовують свої колекції шляхом виставок, організованих 
з різних об’єктів. Вони є відкритими й загальнодоступними. Музеї 
експонують передовсім оригінали. Однак значна частина зібрань є недо-
ступною і знаходиться у сховищах. Тільки в окремих випадках і дуже 
рідко їх виставляють публічно. Проте вони є завжди доступними для 
дослідників. Підготовка відвідувачів музеїв у принципі не є необхідною, але 
що ґрунтовніші їхні знання й інтуїція, тим глибші розуміння й сприйняття 
експонатів. Слід зазначити, що вік відвідувачів не є перешкодою в доступі 
до музеїв, на противагу бібліотекам і архівам. Науковий апарат музеїв 
доступний на місці, проте для звичайного відвідувача він не має такого 
значення, як при роботі в бібліотеках і архівах.

Організація та фінансування
Історичні архіви є, переважно, державними установами – в Польщі 

не існує історичних архівів, які б належали муніципалітету (вони були 
до 1950 р.). Немає також приватних архівів; після 1945 р. їхні зібрання 
були включені до фондів державних архівів. Винятком є архіви костелів, 
які мають широку структуру, що охоплює всю країну. Вони існують без-
перервно кілька віків.

Бібліотеки. Єдиною фінансованою за рахунок державних коштів є 
Національна бібліотека; інші ж фінансуються і керуються органами само-
управління, причому деякі з них, як наукові й публічні, – виключно ними, 
а інші – вузами, науковими організаціями, як Академія наук, а також ство-
реними після 1989 р. національними фондами, як Оссолінеум.
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Музеї. Держава фінансує 14 музеїв, у т. ч. національні музеї, Коро-
лівський замок у Варшаві й Кракові. Решта утримуються коштом муні-
ципальної влади воєводського і повітового рівня. Дуже нечисельними є 
приватні музеї.

Структура управління
Усі три види інститутів Пам’яті діють згідно із відповідними зако-

нами.
Державні архіви – це централізована структура, але з деякими виклю-

ченнями, такими, як т. зв. виокремлені архіви – відомств оборони, внутрішніх 
справ, Інституту національної Пам’яті, а також архіви, що комплектуються 
матеріалами державного архівного фонду на основі постійного дозволу, 
зокрема архів Головного статистичного управління та архів Польської 
академії наук. Архівами керує Генеральний директор державних архівів, 
який виконує також нормативні функції. Архіви костелів утворюють 
архівну мережу, проте функціонують незалежно. Як спробу запровадити в 
їхню діяльність загальну нормативну базу слід розглядати роботу Центру 
костельних архівів, бібліотек і музеїв, який існує при Католицькому універ-
ситеті в м. Любліні.

Бібліотеки утворюють децентралізовану структуру управління. Вона є 
розрізненою й різноманітною. Її складають понад 9 тис. одиниць, у т. ч. 55 
бібліотек, в яких зберігається національний бібліотечний фонд. Це також 
складна структура з точки зору профілю і розміру окремих колекцій, як, 
наприклад, Національна бібліотека, бібліотеки публічні, наукові, педагогічні, 
вищих навчальних закладів, шкільні, професіональні. Нормативну роль 
виконує Національна бібліотека, хоч нерідко ініціатива йде і знизу, від окре-
мих бібліотек, як, наприклад, Національний універсальний каталог NUКАТ 
або Інтернетовий каталог КАRО.

Музеї існують у розсіяній структурі, значно роздробленій (біля 700 
одиниць) і різноманітній за профілем діяльності (наприклад, національні, 
регіональні, спеціалізовані). Нормативну роль намагаються виконувати 
професійні організації, такі як ІCОМОS.

Методика обліку та наукового
опрацювання фондів

В архівах найбільшу увагу приділяють обліку та опрацюванню одержу-
ваних фондів як певної сукупності (архівний фонд), завдяки чому отримують 
знання щодо контексту, в якому була створена і використовувалась дана 
інформація. В бібліотеках і музеях у процесі обліку й описування фондів 
увагу зосереджено на окремому об’єкті. Однак слід зазначити, що опису-
вання матеріалів бібліотек і музеїв сприяє більш швидкому пошуку потріб-
них матеріалів.

2. Взаємопроникнення
сфер комплектування

Деякі бібліотеки мають багаті зібрання архівних матеріалів, подеколи – 
створених державними властями й установами. У цьому плані варто згадати 
Бібліотеку Курницьку, Оссолінеум чи Бібліотеку князів Чорторийських.
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Музей поєднує іноді функції архівів і бібліотек, прикладом чого є 
Музей літератури у Варшаві, завданням якого є збереження спадку та 
документальних пам’яток, пов’язаних з польською літературою й письмен-
никами, а також літературним життям Польщі. Цей музей збирає рукописи, 
книги, витвори мистецтва, матеріальні пам’ятки, фотографії та звукозаписи. 
Інший приклад – Музей Війська Польського у Варшаві, у фондах якого, 
крім об’єктів суто мілітарного характеру, знаходяться багаті колекції архів-
них матеріалів, пов’язаних не лише з військовою історією, а також цінна 
спеціалізована бібліотека.

Водночас у фондах архівів нерідко можна знайти музейні об’єкти, які 
потрапили туди скоріше випадково, ніж у результаті свідомого комплек-
тування. Подеколи архіви зберігають цікаві й цінні бібліотечні матеріали, 
які було прийнято разом з архівними матеріалами ліквідованих установ. 
Останнім часом нерідко відомі бібліотеки державних архівів, особливо в 
невеликих містах, відіграють роль наукових бібліотек для студентів приват-
них вищих шкіл, які не мають власних наукових зібрань. Існують також 
такі види матеріалів, в яких зацікавлені всі три інститути Пам’яті. Йдеться, 
наприклад, про плакати, листівки, фотографії, – їх збирають як архіви, так 
і бібліотеки та музеї; картографічні документи можна знайти в бібліотеках 
і архівах, колекції журналів і преси – в музеях і бібліотеках. У цьому плані 
особливу активність виявляють музеї, які створюють спеціальні відділи, 
що займаються комплектуванням лише одним видом матеріалів. Так, 
Музей плаката у Вілянові спеціалізується на дослідженні історії плаката в 
Польщі та у світі, а Музей фотографії у Кракові зберігає пам’ятки культури, 
пов’язані з історією, технікою та мистецтвом фотографії. Вказана вище 
структура фондів обумовлена, зокрема, історичними факторами. У Польщі 
це значною мірою пояснюється відсутністю національної незалежності в 
період, коли формувались ідеї сучасних архівів, бібліотек і музеїв. Там, де 
на це не спромоглася держава, ініціативу створення інститутів Пам’яті брало 
на себе суспільство, що опікувалося питаннями збереження національних 
пам’яток у різних формах. Однак на сьогодні все більшої ролі набувають 
особисті амбіції й можливості придбавати матеріали, що з’являються на 
антикварному ринку, а також безконечні дискусії щодо різниці між архівним 
і бібліотечним рукописом.

Такий стан справ призводить зрештою до розпорошеності не лише 
фондів, але й інформації щодо їхнього розміщення.

3. Що сьогодні нас єднає?
– Спільна місія. Архіви, бібліотеки і музеї є установами – хранителями 

різних проявів і видів суспільної пам’яті, зафіксованої в матеріальній формі. 
Вони до певної міри задовольняють теперішні потреби суспільства, але 
головним чином є носіями історичної пам’яті – однієї з найбільш важливих 
категорій суспільної, культурної і національної тотожності, яка гармонізує 
картину буття.

– Брак коштів і недостатня оцінка ролі закладів культури з боку 
тих, хто приймає рішення про умови їх розвитку і функціонування. Немає 
потреби ширше висвітлювати це питання, тому що воно очевидне. Скажу 
лишень, що про наші інституції власті згадують найчастіше під час свят, 
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таких як візит поважного гостя чи коли фонди можуть стати ілюстрацією 
важливої, з точки зору влади, проблеми, як, наприклад, роковини заснування 
міста, і т. п.

– Питання кислого паперу. В результаті при зверненні уваги до проблем, 
що виникли у зв’язку з масовим виробництвом починаючи з XIX ст. т. зв. 
кислого паперу, що загрожує передусім фондам архівів і бібліотек, у Польщі 
було вжито спільних заходів для запобігання катастрофі. З 2000 року діє 
урядова програма під назвою “Кислий папір”. Її завдання, серед іншого, – 
визначити міру збереженості та ступінь загрози для фондів польських 
архівів і бібліотек, утворених в XIX–XX ст., розробити мікробіологічні та 
реставраційні методи масового збереження фондів, обмежити використання 
кислого паперу як носія документів, насамперед тих, що передаються до 
архівів і бібліотек, замінити його тривким папером, а в разі потреби т. зв. 
архівним папером, створити мережу центрів мікрофільмування, осна-
щених сучасним обладнанням, здійснити мікрофільмування всіх фондів 
XIX–XX ст., що знаходяться під загрозою, і, врешті, придбати обладнання 
для масової нейтралізації паперових документів та їхнього зміцнення. Голов-
ними учасниками цієї програми є бібліотеки та архіви разом з науковими 
центрами.

Загальною сферою активності вказаних закладів є також програма “Бла-
китний щит”, метою якої є широка популяризація знань про збереження 
фондів для надання їм оптимального забезпечення в мирний час та на ви-
падок катастроф.

– Спільна презентація фондів (співпраця у сфері організації виставок і 
наданні експонатів) – основний вид співробітництва, що полягав тривалий 
час в організації тимчасових виставок з використанням об’єктів з фондів 
трьох видів інституцій. Виставкам притаманний характер випадковості, 
подеколи вони відповідають сподіванням відвідувачів, однак у більшості 
випадків провадяться згідно із задумом організаторів, що викликає неодна-
кову зацікавленість.

4. Що єднатиме нас завтра?
– Нова роль інститутів Пам’яті в інформаційному суспільстві, що 

формується, яке також називають суспільством, що базується на знаннях.
Потреби інформаційного суспільства, що формується, сприяють новому 

розумінню зафіксованих носіїв суспільної Пам’яті, котрі, незважаючи на 
формальні розбіжності, відносяться до такої ж галузі знань. Для корис-
тувача ери інформаційного суспільства, який пересувається просторими 
інформаційними мережами, не має великого значення місце зберігання 
тієї чи іншої інформації. Значення має можливість одержання потрібної 
інформації швидко і безпомилково. Такий користувач потребує також від-
носно повної інформації.

– Інтегрований доступ до інформації з єдиної інформаційної плат-
форми. 

У сфері доступу до інформації про фонди через Інтернет у Польщі на 
сьогодні перед ведуть бібліотеки. Вони, крім власних баз даних, створюють 
спільні інформаційні платформи. Прикладом може слугувати проект під 
назвою NUКАТ – Національний Універсальний Каталог, який створили 
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разом польські наукові бібліотеки, що використовують інтегровані системи 
інформації. NUКАТ є централізованим каталогом з контролю бібліо-
графічного описування, створеним методом спільної каталогізації. На даний 
час співробітництво охоплює біля 650-ти працівників із 46-ти бібліотек, де 
використовуються 5 інтегрованих систем. Завданнями NUКАТ є такі:

– надавати інформацію про документи разом з їхньою локалізацією;
– надавати локальним каталогам готові записи тезауруса, а також записи 

бібліографічного опису;
– надання удосконалення й прискорення каталогізації фондів польських 

бібліотек шляхом уникнення дублювання.
Проект здійснюється протягом 10 років.

Інший приклад – це КАRО – каталог диференційованих фондів поль-
ських бібліотек, що використовує протокол 339.50 та інтерфейс з 2ВЕБ. За 
планом він має стати додатковим інструментом відносно NUКАТ. У проекті 
КАRО беруть участь 58 бібліотек різного профілю

Значний прогрес мав місце в державних архівах завдяки наявності на 
веб-сайті бази даних SEZAM, яка містить опис на рівні архівного фонду 
не тільки зібрань державних архівів, але й інших, передовсім польських 
архівів за кордоном.

На цьому фоні відносно незначні досягнення мають музеї, хоча й їм 
удалося запровадити систему об’єднаного доступу до інформації SWIM.

Проте, названі системи інтегрують дані лише про основні фонди окре-
мих типів закладів. Видається, що майбутнє належатиме системам, що 
інтегрують інформацію з усіх типів закладів та забезпечують доступ до неї 
виходячи з єдиної платформи.

– Проблема довготермінованого зберігання фондів на електронних 
носіях.

У діяльності трьох згадуваних інституцій з часом посилюватиметься 
роль електронного носія. По-перше, тому що сканування буде більш по-
ширеною формою забезпечення об’єктів перед утилізацією, а також фор-
мою полегшення доступу через Інтернет незалежно від місця фізичного 
зберігання. По-друге, збільшується кількість об’єктів в електронній формі, 
які є предметом комплектування. Стосується це, передусім, бібліотек 
(електронні публікації) та архівів (електронні архіви), а також музеїв, коли 
нові нематеріальні форми мистецтва, такі як перформанс та установки, 
фіксуватимуться у вигляді кіно- або відеозапису, що сьогодні означає 
використання комп’ютерної техніки. Проблема довготривалого зберігання 
електронного носія є однаковою, незалежно від змісту записаної інформації. 
Саме ця проблема, вірніше її вирішення, об’єднує три наші інституції.

– Ліквідація відмінностей у сфері комплектування, особливо між архі-
вами і бібліотеками, а також музеями.

Поява нині багатьох записів виключно в електронній формі спричинить 
часом стирання відмінностей між традиційними документами, які зараз 
вважаються архівними або бібліотечними. Вже зараз створюються нові 
види свідчень, які знаходяться поза увагою будь-яких інститутів Пам’яті. 
Прикладом можуть бути веб-сайти, які відіграють значну роль у процесі 
суспільної комунікації, але які в Польщі не документуються і не зберіга-
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ються. Інший приклад – це обов’язкові для всіх державних установ згідно 
із законом про доступ до інформації т. зв. Бюлетені Публічної Інформації, 
що публікуються в Інтернеті.

– Маркетинг як форма активізації зацікавленості користувачів та впливу 
на їхні потреби, а також шлях полегшення доступу до фондів і розширення 
кола пропонованих послуг. В архівах Польщі маркетинг недооцінюється, 
проте його вже давно застосовують у музеях, а останнім часом до нього 
звертаються у своїй діяльності і бібліотеки.

– Проблема авторських прав у принципі не стосується архівів, фонди 
яких належать до публічного сектора. Виключенням є, наприклад, фото-
графії чи відеозаписи. Ця проблема стосується бібліотек і музеїв, пере-
довсім відносно презентації праць і деяких музейних об’єктів, зокрема 
творів мистецтва, створених у XX–XXI ст., які охороняються законом про 
авторські права. Видається, що всі три інституції мають докласти зусиль 
до зміни положень згаданого закону, які дадуть можливість більш вільно 
розпоряджатись їхніми фондами.

5. Виклики майбутнього
Названі вище заходи спрямовані на інтеграцію інформаційних функцій 

архівів, бібліотек і музеїв та послідовно – на спільне забезпечення зростаючих 
потреб користувачів ери інформаційного суспільства. Насамперед вони 
мають здійснюватись на рівні країни. Накопичений досвід і впевненість 
у правильності надання різним групам користувачів інформації про куль-
турну спадщину країн і народів, що зберігається в архівах, бібліотеках і 
музеях, повинні сприяти аналогічним ініціативам на міжнародній арені. 
Саме міжнародне співробітництво та обмін досвідом зможуть відкрити нові 
перспективи у вирішенні питань довготривалого зберігання свідчень діяль-
ності людини, відображених за допомогою інформаційних засобів.

Лайош КЬОРМЕНДІ

ЯК МОЖНА СПІВПРАЦЮВАТИ
З ІНШИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ПАМ’ЯТІ?*

Архіви, бібліотеки, музеї:
схожість та відмінність

Минулого року я запитав свого канадського колегу про можливість 
злиття Національного архіву й Національної бібліотеки Канади. “Чи це 
можливо? – поцікавився я. – Архіви й бібліотеки – це два різні світи!”. 
Визнавши слушність цієї думки, він, однак, зауважив, що канадські архівісти 
й бібліотекарі мають передусім задовольняти потреби канадських громадян 
у відомостях та інформації. Громадянам байдуже, чи зберігаються потрібні 
відомості в Національному архіві чи Національній бібліотеці, вони просто 

© Лайош Кьорменді, 2004

* В основу статті покладено текст виступу автора на 10-й конференції 
Collognia Jerzy Skowronek dedicata, Варшава, 28–29 травня 2004 р.

Переклад з англійської Зої Борисюк.



ДИСКУСІЯ ПРО АРХІВИ 45

хочуть отримати їх якнайшвидше і якнайпростіше. В архівах і бібліотеках 
зберігається різна й паралельна інформація (під паралельною інформацією 
маю на увазі відомості, що стосуються тієї самої особи, родини, події 
тощо і відклалися в різних місцях; наприклад, і в архівах, і в бібліотеках 
можуть зберігатися матеріали про одну й ту саму аристократичну родину). 
Єдина установа, яка взяла б на себе доступ до архівів і бібліотек, обробку 
даних та зберігання, здатна краще служити громадянам, вважає канадський 
архівіст.

Характерна ознака –
належність цих колекцій державі

Я не хочу критикувати своїх заокеанських колег, кожен відповідає за 
свої матеріали та свою установу, інтеграція установ – це їхня справа, хоча 
я вважаю, що вони не праві, оскільки відмінностей значно більше, ніж 
подібності. Вони, гадаю, надто підкреслюють спільність підходів та функцій 
архівів і бібліотек. Я не певен, хоча й припускаю, що головна причина 
цього злиття полягає в поширеній думці, що архіви, бібліотеки й музеї 
належать до державних колекцій,  відрізняє їх лише те, що вони збирають 
різні види матеріалів: документи, книги чи предмети. Ця громадська думка 
зумовила інституційні та організаційні наслідки в багатьох країнах. В 
Угорщині, наприклад, архіви, бібліотеки й музеї підпорядковуються єди-
ному контролюючому органові Міністерства культури – Департаменту 
державних колекцій. Я все-таки вважаю, що архіви є унікальними з огляду 
на дві важливі риси: перша – функціональна властивість, друга – якість 
організації інформації. Спершу – про функціональну властивість.

Адміністративна функція архівів
та юридична цінність

документів

Функція архіву як державного зібрання, тобто наукове-технічне опра-
цювання та зберігання документів історичного значення для майбутнього, 
є вагомою, але не найважливішою. Державні архіви* мають ще дві 
функції, які є абсолютно не властивими для бібліотек і музеїв. Перша з 
них – адміністративна функція: архівісти забезпечують контроль за архі-
вами і системами формування справ в установах, маючи право вето при 
виділенні документів до знищення. Друга – функція підтвердження прав. 
Це тісно пов’язано з юридичним значенням архівних документів, завдяки 
яким люди та юридичні особи (наприклад, компанії) можуть підтвердити 
свої права. Інакше кажучи, архівні документи мають не лише історичне й 
адміністративне значення, як, скажімо, книги й предмети, що зберігаються 
в бібліотеках і музеях, вони водночас мають юридичне значення, яке зумов-
лює особливе місце архівних установ у сучасному суспільстві: ось чому ми 
кажемо, що архіви – опора демократії.

* Тут і далі на означення поняття “public archives”, яке точно перекладається, 
як “архіви неприватні”, вживається загальноприйнятий у нас, значно вужчий тер-
мін – “державні архіви”.
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Інформаційна організація
Бібліотеки і музеї:

безпосередній доступ до інформації

Стосовно другої властивості архівів скажемо, що організація інформа-
ційної діяльності в них – також особлива. Для пошуку книги в бібліотечному 
каталозі ми повинні знати бодай автора, назву, видавця чи тему; якщо 
пошук успішний, ми отримаємо (безпосередньо) повний опис (автор, назва 
тощо) потрібної нам книги. Інакше кажучи, ми матимемо всю інформацію 
водночас, отримавши безпосередній доступ до неї.

Архіви: непрямий доступ
до інформації

Типовий шлях доступу до інформації в архіві цілком інакший. Ми 
називаємо його непрямим, оскільки для одержання інформації необхідно 
зробити кілька кроків. На практиці ми спершу виявляємо великий комп-
лекс матеріалів, в якому може знаходитися потрібний нам документ, 
потім встановлюємо дедалі менші за обсягом комплекси матеріалів, доки 
доберемося до потрібного нам документа.

Дозвольте навести мій улюблений конкретний приклад про процес 
пошуку. Користувач хотів би почитати про Добровільне протипожежне 
товариство в Тата (невеличке містечко в Угорщині), створене десь наприкінці 
ХІХ ст. Архівіст знає, що надання такого документа є прерогативою 
центрального уряду. У Національному архіві Угорщини фонди центральних 
урядових органів утворюють окрему групу адміністративних фондів (1-й 
крок); на той час такі справи були у віданні Міністерства внутрішніх справ, 
отже, потрібний документ має бути в архіві (групі фондів) Міністерства 
внутрішніх справ (2-й крок), зокрема у фонді самого Міністерства (3-й 
крок). Оскільки це департамент пожежної служби, наступна фаза локалізації 
приведе нас до підфонду цього департаменту (4-й крок). Насамкінець 
архівіст обере серію під назвою “Добровільні товариства” (5-й крок), де 
користувач зможе знайти потрібний документ.

Ієрархічний характер
архівних матеріалів

Складний шлях пошуку – не самоціль. Його головною причиною є 
структура архівних матеріалів (інформації). Розглянувши її, ми побачимо, 
що елементарні часточки інформації структуровані в документі, який є 
найменшою інформаційною одиницею. Група документів складає справу, 
група справ становить підсерію, група підсерій утворює серію, група серій – 
підфонд, підфонди утворюють фонд. Отже, ми можемо диференціювати 
рівень фонду, підфондів, серій тощо.

Ми також можемо відзначити, що ці одиниці взаємопов’язані, і можемо 
розрізнити два типи зв’язків: вертикальні й горизонтальні. Вертикальні 
зв’язки забезпечують вертикальний характер архівного матеріалу.

Вищезгаданий непрямий доступ до інформації – це повсюдний, але 
не єдиний метод пошуку в архіві. Покажчики чи бази даних забезпечують 
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майже прямий доступ, але навіть у таких випадках при складанні переліків 
необхідно дотримуватись ієрархічного підходу до інформації, інакше 
ідентифікація даних виявиться помилковою.

Контекст
Ієрархія – не єдина своєрідна риса організації інформації, що міститься 

в архівному матеріалі. Другою своєрідною рисою є особлива роль контексту, 
тобто відомостей та інформації, що стосуються творця документів (його 
компетенції, функцій, організаційної структури тощо), а також юридичного, 
політичного, соціального та інших середовищ, в яких були створені 
документи.

Інформаційна структура
та принцип походження

Ми можемо запитати, навіщо в архівах запровадили таку складну 
інформаційну структуру і чи вона взагалі потрібна? Можливо, доречніше 
прийняти, наприклад, значно простішу бібліотечну систему? Ні, не дореч-
ніше, оскільки проста система несумісна з сутністю архівних матеріалів.

Фонд зазвичай містить складні, незрідка комплексні відомості й 
інформацію про творця та царину його діяльності, які відображають відно-
сини між людьми і відповідними суб’єктами. Документи фонду створюються 
в процесі, тобто в часі: протягом цього процесу творець і оточення зміню-
ються, і ці зміни відбиваються в документах. І комплексність, і процес 
можуть бути окреслені й відображені завдяки зв’язкам і контексту. Це 
знайшло відбиття у визначенні фонду: “… вся сукупність документів… 
зібраних (накопичених)… організацією в процесі її діяльності…” (Dictio-
nary of Archival Terminology, KG Saur, 1988). З огляду на це визначення ми 
підійшли до принципу походження і можемо побачити взаємопов’язаність 
базових елементів своєї професії (інформаційної структури, принципу 
походження, пошуку методів), і це означає, що вилучення будь-якого зі 
згаданих елементів обернеться повним безладом в архіві.

Співпраця між архівами, бібліотеками і музеями
Проблема стандартизації

Будь-яка суттєва співпраця між установами, які зберігають Пам’ять, 
вимагає порозуміння між ними та сумісності їхніх матеріалів. Обидві 
вимоги на певному рівні ведуть до стандартизації. Питання полягає в тому, 
чи можемо ми стандартизувати професійні терміни, інформаційні елементи 
та процес доступу до даних.

У 2003 році Міністерство культури Угорщини створило комітет, на 
який покладалося вивчення можливостей загального інформаційного ог-
ляду державних колекцій (державних архівів, бібліотек і музеїв). Такий 
огляд мав стати відправним моментом у реалізації національного проекту 
переведення інформації в цифрову форму. На початковому етапі роботи 
представники трьох професій спробували, кожен окремо, зробити списки 
матеріалів за категоріями, що мали бути включені в інформаційний огляд. 
Списки бібліотек, музеїв та інших колекцій (кіно-, відео- тощо) включали 
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здебільшого категорії, основою яких є формат і зміст  (наприклад, кодекси, 
інкунабули, жалобні картки). Однак, ми, архівісти, виявилися нездатними 
скласти такий список. Ми намагалися пояснити, що хоча в нас і є подібні 
категорії (наприклад, протоколи, щоденники чи особові справи), структурі 
архівних матеріалів притаманна зовсім інша логіка, за своєю сутністю вона 
спирається на творців (авторів) документів; з цієї причини окремі категорії, 
з одного боку, не матимуть жодного самостійного значення, з другого – 
більшість архівних матеріалів поділити на такі категорії неможливо. 

Та вони нас не зрозуміли. Навіть бібліотекар зазначив, що настав час, 
аби архівісти відмовилися від такої застарілої, існуючої понад сотню років 
теорії, як принцип походження. Коротко: ми виявилися нездатними знайти 
спільний знаменник, не змогли стандартизувати свої зібрання в бажаний 
спосіб. Зрештою, інші установи, які зберігають Пам’ять, погодились із 
особливим статусом архівів і архівних матеріалів.

Можливе вирішення
Ви можете запитати: чи можливо, врахувавши всі відмінності, взагалі 

прийти до будь-якої співпраці між архівами та іншими установами, що 
зберігають Пам’ять? Суспільство й ті, хто приймають рішення, сподіваються, 
що ми співпрацюємо. Вищезгаданий канадський колега мав рацію, кажучи, 
що людям однаково, де зберігається потрібна їм інформація – в архіві, 
бібліотеці чи музеї; вони просто хочуть отримувати її якнайшвидше та 
якнайпростіше.

Я відповідаю: так, ми можемо і мусимо співпрацювати, але не в тра-
диційний спосіб. Ясно, що на початку ХХІ століття таке співробітництво 
інституцій більшою чи меншою мірою пов’язане з інформаційними техно-
логіями. Зазвичай експерти інформаційних технологій рекомендують стан-
дартизацію, що намагався зробити і вищезгаданий комітет. Є, однак, інше 
рішення, при якому буде враховано й відмінності.

Архіви, бібліотеки і музеї можуть інтегрувати свої бази даних замість 
того, щоб переробляти існуючі облікові документи в стандартизовані бази 
даних, що може виявитись дуже трудомістким процесом. Для реалізації 
такого проекту доведеться створити пошуковий механізм, який діятиме в 
Інтернеті. Таке централізоване програмне забезпечення повинне мати зв’язок 
з усіма системами (базами даних), задіяними у проекті. Наприклад, коли 
користувач задає параметр для пошуку (скажімо, прізвище), пошуковий 
механізм посилає всім системам параметр пошуку, перекладений їхніми 
мовами. Централізоване програмне забезпечення отримує відповідь від усіх 
систем і посилає результат користувачеві, при потребі – зв’язує його/її з 
відповідними системами. Завдяки цьому користувач через централізоване 
програмне забезпечення може зв’язатися з усіма задіяними базами даних, 
причому системи надалі можуть зберігати свої особливості й засоби.

Звичайно, така інтегрована система має й негативні сторони. Вона 
потребує розроблення складного централізованого програмного забез-
печення, що обійдеться дорого, як і його підтримка. Запровадження змін в 
якійсь одній системі вимагає внесення змін у централізовану систему, якщо 
ми й далі хочемо забезпечити підтримання зв’язку. Різнорідність систем 
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також може ускладнити користування. Хоча, як на мене, позитивні сторони 
переважують негативні. З іншого боку, я не думаю, що таке рішення має 
виключати будь-які елементи стандартизації. Навпаки, було б доречно 
стандартизувати певні елементи інформації, такі, як місце, особа, прізвище 
та установа.

Ось що я називаю інтеграцією інформації. Якщо поміркувати, то фі-
лософія Інтернету виявиться дуже подібною: інтегрувати й уможливити 
пошук величезної кількості даних, що зберігаються в різних системах. 
Завдяки цій системі ми, з одного боку, можемо забезпечити користувача 
необхідною інформацією, з іншого – зберегти свою цілісність, ідентичність і 
незалежність, що так важливо для нашої професії. Ми не повинні забувати: 
працівники бібліотек і музеїв не тільки переважають нас кількісно, про 
них більше знають, вони краще організовані і “більш потужні”. Схоже, 
що в союзі установ, які зберігають Пам’ять (я не маю на увазі обов’язкову 
інституційну інтеграцію), архівістам випаде другорядна роль.
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Сергій КУЛЕШОВ

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ
У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА*

Розуміння питання про електронний документ у системі сучасного 
діловодства як поширене й типове явище неможливе без усвідомлення 
змісту різних аспектів, пов’язаних з його проявом. Ці аспекти – понятійний, 
соціальний, управлінський, техніко-технологічний, історико-культурний, 
юридичний, освітній тощо, вже неодноразово ставали об’єктами досліджень, 
темами для обговорення й дискусій на наукових зібраннях, сторінках 
фахових видань. Деякі з цих аспектів мають цілком самостійне значення, 
однак більшість з них може розглядатися лише в сукупності з іншими. 
Стисло охарактеризуємо окремі найбільш проблемні моменти, зумовлені 
функціонуванням електронного документа в діловодстві.

Розпочинаючи з понятійного аспекту, передусім конкретизуємо зміст 
термінів за темою. У даному випадку термін “діловодство” розуміємо, 
як сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської 
інформації (створення управлінських документів) та організацію роботи 
зі службовими документами. Такі процеси здійснює кожна установа 
(підприємство) чи будь-яка інша юридична особа. Коли вживається термін 
“електронне діловодство”, то йдеться про автоматизацію саме цих процесів. 
Водночас в установі створюються не лише управлінські (організаційно-
розпорядчі, фінансові, планові, звітні тощо), а й інші службові документи 
відповідно до профілю діяльності установи, що зумовлює наявність спе-
ціальних видів діловодства (судове, нотаріальне, дипломатичне тощо), 
специфіка яких полягає, зокрема, в процесах оформлення (склад та роз-
міщення реквізитів) цих службових документів. Сукупність загальних (для 
всіх установ) та специфічних діловодних процесів в установі є сферою, 
яку називають “керуванням документацією”, тобто сферою, що охоплює 
процеси створення та функціонування службових документів в установі. 
Автоматизація цих процесів представляє вже поняття “електронний доку-
ментообіг ”. Наразі маємо терміни “система електронного діловодства” та 
“система електронного документообігу”, які відбивають конкретні проекти 
щодо автоматизації діловодних процесів. І якщо система електронного 
діловодства може функціонувати як окреме технічне рішення, то в системі 
електронного документообігу вона становить одну з підсистем.

© Сергій Кулешов, 2004

АРХІВІСТИКА

* В основу повідомлення покладено текст виступу на Міжнародному семінарі 
“Архівне законодавство України та проблеми європейської і євроатлантичної 
інтеграції” (м. Київ, 7 травня 2004 р.).
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Безперечно, що бачення змісту понять може бути різним, однак уні-
фікація термінології електронного документостворення та документообігу – 
нагальне питання. Наприклад, чимало непорозумінь зумовлює використання 
в публікаціях та методичних посібниках з діловодства технічних термінів 
“архівація” чи “архівування”, які часто сприймаються як відповідники про-
цесу передавання документів до архіву. Потребує конкретизації й значення 
терміна “електронний документ”, який слід розглядати в контексті його засто-
сування. У нашому випадку – це документ у системі діловодних процесів, 
а не, наприклад, у бібліотечних або видавничих системах. Тобто йдеться 
про електронний службовий документ – сукупність електронних даних, 
яку можна ідентифікувати як певний номінал (вид) документа (наказ, акт, 
протокол тощо). Така ідентифікація здійснюється за наявності обов’язкових 
реквізитів та смислових аспектів змісту, що притаманні певному номіналу. 
Законодавчі акти України орієнтують нас на визначення електронного 
документа як документа, що містить такий обов’язковий реквізит, як елект-
ронний цифровий підпис (ЕЦП). Однак, це залишає за межами поняття 
“електронний документ” значну кількість документів з електронним носієм, 
що створюються та функціонують у системах електронного діловодства та 
документообігу (СЕДД). З огляду на це, виникає потреба в диференціації 
електронних документів у певній системі діловодства на такі: а) з ЕЦП; 
б) з іншим видом електронного підпису; в) взагалі не підписані.

Така класифікація значною мірою пов’язана з функцією електронного 
службового документа в системі діловодства і може розглядатись у контексті 
юридичного або історико-культурного аспектів. Отже, ЕЦП можуть містити 
не всі внутрішні документи, а, наприклад, такі, що надалі слугуватимуть 
джерелами інформації для правового регулювання, вирішення питань 
матеріального та іншого забезпечення громадян, матимуть історичну й 
культурну цінність, тобто документи постійного, тривалого (понад 10 років) 
строків зберігання та з особового складу. ЕЦП повинні мати електронні 
документи, що містять конфіденційну чи таємну інформацію. Водночас, 
він має бути присутнім, можливо, не на всіх електронних документах, які 
надсилає установа. Це ж стосується й електронних копій документів.

Розглянемо інший приклад. У системах електронного діловодства однією 
з їхніх функцій є здійснення внутрішнього погодження документів. Проект 
тексту документа (наказу, положення, акта тощо) – це також службовий 
документ, який його виконавець надсилає каналами електронного зв’язку 
установи співробітникам, що мають завізувати цей проект. І якщо візування 
може відбуватись із застосуванням ЕЦП, так чи інакше цей електронний 
службовий документ набуває чинності тільки після його остаточного 
оформлення, тобто зафіксування всіх необхідних реквізитів, включаючи 
електронний підпис посадової особи та надання документу реєстраційного 
індексу. Власне, саме з цього моменту уможливлюється реалізація юри-
дичної сили документа. Втім, на початку вона лише потенційна, оскільки 
її прояв відбувається в результаті користування документом і виконання 
дій, передбачених його змістом (управлінський документ часто фіксує не 
тільки інформацію про подію, яка відбулася, а й інформацію для здійснення 
діяльності в установі у найближчому чи далекому майбутньому). Юридичну 
силу службового документа ми розуміємо як його властивість бути підставою 
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для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і/або 
управлінські функції (організаційні, розпорядчі, планування тощо).

Разом з тим, на сьогодні реалізація відповідних законів, спрямованих 
на впровадження в Україні СЕДД, стикається із значною кількістю неви-
рішених організаційних, техніко-технологічних, а звідси – й соціальних 
питань. Передусім ідеться про організацію й технологію зберігання елект-
ронних службових документів, регламентацію користування тими з них, що 
мають ЕЦП. Реалізація цього напряму потребує розроблення відповідних 
концепцій, побудови та апробації функціональних моделей, підготовки нор-
мативних документів. Оскільки традиційна технологія діловодства форму-
валася століттями, вона є раціональною, і привнесення до неї інноваційних 
моментів нині лише коригує окремі операції відповідно до вимог часу. 
Позитивним є той факт, що розроблення законодавчих актів, які стосуються 
впровадження електронного діловодства та документообігу, відбувається 
в Україні з урахуванням вимог нормативних документів, що регулюють 
організацію традиційного діловодства.

У світі набуто досить значного досвіду впровадження та застосування 
СЕДД. Ці системи різняться за складом автоматизованих діловодних 
процесів, особливостями організації цих процесів, можливостями баз даних 
та технології пошуку діловодної інформації, засобами програмної реалізації, 
ціновими показниками тощо. Такі системи є одним із найпоширеніших 
інформаційних продуктів, а їхнє впровадження ― видом інформаційних 
послуг. Звідси – наявність досить високого рівня конкуренції серед фірм-
виробників, що стимулює швидкі темпи розвитку даного напряму індуст-
рії інформаційних технологій. Водночас, разом з наявними успіхами 
щодо конструювання СЕДД із заданими технічними, комунікаційними та 
інформаційними характеристиками, здається, ще недостатньо уваги при-
діляється проблемам організації зберігання і збереженості електронних 
документів та їхньої інформації, визначення автентичності, цілісності, здій-
снення експертизи цінності таких документів, особливо за умов наявності 
в них ЕЦП. Попри досить значні успіхи розробок, спрямованих на захист 
електронної інформації, практика свідчить, що разом з ними прогресують і 
засоби несанкціонованого доступу до електронних інформаційних систем та 
руйнації їх інформаційних ресурсів. Це – вияв об’єктивної закономірності 
науково-технічного прогресу. Можливо, сфера діловодства не є такою 
важливою для життєдіяльності суспільства, як, наприклад, енергетична 
чи оборонна, де результати вторгнення до систем електронного керування 
ними можуть мати катастрофічні наслідки. Однак, ця сфера також пов’я-
зана із життям людей, оскільки в системах електронного діловодства, а 
через них у подальшому – в архівних, нагромаджується персональна ін-
формація. Тому проекти щодо суцільного чи навіть переважаючого засто-
сування електронних документів у системах діловодства є на сьогодні 
передчасними, якщо навіть не шкідливими. Такого роду пропозиції часто 
зумовлені бажанням отримати фінансування на розроблення масштабних 
мереж електронного документообігу (що поєднують, наприклад, органи 
державної влади), лобіюванням такого роду проектів заради організації 
функціонування електронного документообігу в певній соціальній сфері, 
зокрема банківській. Підхід до реалізації таких проектів СЕДД має бути 
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виваженим і виходити передусім з інтересів держави й суспільства, а не їх 
окремих структур і представників.

Таким чином, на сьогодні є необхідність зменшити ступінь ризику не-
гативного впливу від застосування електронних технологій у діловодстві 
та архівній справі, оскільки йдеться не тільки про можливі втрати цінної 
ретроспективної інформації, а часто – й про долі людей, які звертаються 
до архівів із запитами для надання їм інформації з метою вирішення 
різних питань правового характеру. Зокрема, це зумовлює необхідність 
законодавчого фіксування норми про неможливість створення лише в 
електронній формі управлінських документів постійного і тривалого (понад 
10 років) строків зберігання та таких, що містять відомості про особу, за-
безпечують права громадян або звільняють їх від обов’язків. Надалі, за 
наявності позитивних результатів апробації та функціонування СЕДД з 
використанням ЕЦП, це положення може бути кориговано.

Прийняття законів України “Про електронні документи та електронний 
документообіг” і “Про електронний цифровий підпис” є необхідним і разом 
з тим лише першим кроком на шляху формування загальнодержавних вимог 
до впровадження СЕДД. У перспективі , на основі досконалих досліджень, 
мають бути підготовлені нормативні документи (інструкції, методики), що 
регулюватимуть створення електронних управлінських документів та орга-
нізацію роботи з електронними службовими документами у діловодстві. 
Тільки в цьому разі можуть бути реалізовані проекти створення мережі 
СЕДД державних органів, організації зберігання електронних документів в 
їхніх архівах, функціонування державного архіву електронних документів 
постійного строку зберігання. Варті уваги й питання цільового фінансування 
реалізації таких проектів, які мають вирішуватись на загальнодержавному 
рівні, оскільки значна частина органів державної влади не має на це відпо-
відних коштів. Ідеться не тільки про матеріально-технічне забезпечення впро-
вадження, функціонування, збереженості електронних документів у системі 
діловодства, а й наявність фахівців, що мають здійснювати ці процеси.

Світлана СЕЛЬЧЕНКОВА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
СКЛАДАННЯ СПИСКІВ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ТА СПИСКІВ ДЖЕРЕЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ

ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ АРХІВІВ
Норми й положення Основних правил роботи державних архівів 

України (далі – Правила) дають можливість започаткувати процес реального 
формування Національного архівного фонду (НАФ) України документами 
юридичних осіб усіх форм власності, а також фізичних осіб. Правила 
містять низку положень щодо правової регламентації права власності на 
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документи НАФ, єдності всієї національної сукупної архівної спадщини, 
грошової оцінки документів НАФ, закріплюють єдині принципи оцінки 
й відбору документів до складу НАФ як державних, так і недержавних 
підприємств, установ, організацій (далі – установ), а також фізичних осіб. 
Значно розширюються повноваження державних і комунальних* архівів в 
управлінні архівною справою і діловодством установ усіх форм власності 
(як тих, що належать до джерел формування НАФ, так і тих, що не є ними). 
На державні й комунальні архіви покладено виконання функції організації 
й ведення централізованого державного обліку в зоні комплектування. Об-
ліку підлягають не тільки документи НАФ, що зберігаються в установах – 
джерелах комплектування державних і комунальних архівів, а й ті доку-
менти, що зберігаються в державних і комунальних музеях, бібліотеках, 
установах, заснованих на приватній формі власності, та приватних архівних 
зібрань, що знаходяться в зоні комплектування зазначених архівів. З цієї 
причини питання щодо визначення джерел формування НАФ та роботи з 
джерелами комплектування державних і комунальних архівів є сьогодні 
надзвичайно актуальне.

Мета цієї статті – викладення основних засад організації й методики 
роботи зі складання списків джерел формування НАФ та списків джерел 
комплектування державних і комунальних архівів, а також списків юри-
дичних осіб (далі – списки), у діяльності яких документи НАФ, ведення 
яких передбачене Правилами, не утворюються1. Складанню таких списків 
передує визначення складу юридичних і фізичних осіб з метою проведення 
експертизи цінності їхніх документів, тобто складання попередніх списків 
(картотек, баз даних) власників потенційних документів НАФ2.

Оскільки, відповідно до архівного законодавства, експертиза цінності 
документів проводиться за ініціативою або власника документів, або дер-
жавної архівної установи за згоди власника, то до списків варто вносити 
найменування юридичних та прізвища фізичних осіб, документи яких 
можуть бути віднесені до складу НАФ, а також юридичних і фізичних осіб, 
які подали заявки на проведення експертизи цінності їхніх документів.

Робота з проведення експертизи цінності документів, внесених до 
попередніх списків власників потенційних документів НАФ, має бути 
передбачена при перспективному та поточному плануванні діяльності 
архівних установ. Вона включає: виявлення або уточнення назв установ 
усіх форм власності, розташованих у зоні комплектування архіву; вивчення 
функцій, кожної установи та складу документів, що утворюються в її 
діяльності; вирішення питання про віднесення установи до складу джерел 
формування НАФ чи джерел комплектування архіву документами НАФ; 
складання списків.

Виявлення або уточнення кола установ
З метою визначення якомога повнішого складу джерел формування 

НАФ провадиться виявлення всіх установ, що знаходяться в зоні комплек-
тування архіву. Ця робота здійснюється на основі інформації реєстраційних 

* Під комунальними архівами розуміються архівні установи територіальних 
громад, насамперед архівні відділи міських рад.
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відділів, органів державного майна, органів статистики, фінансових, подат-
кових служб тощо. Джерелами відомостей про суспільно-політичні та 
культурно-просвітницькі організації є відділи юстиції, відділи зв’язків з 
громадськими організаціями при державних адміністраціях тощо.

При виявленні державних установ однієї галузевої системи необхідно 
проаналізувати в галузевому органі управління всю мережу таких установ 
у зоні комплектування архіву, а також їхню підпорядкованість. Особливу 
увагу при цьому слід звертати на зміни (перехід в іншу форму власності, 
реорганізація, ліквідація), що відбулися з установами, які раніше було 
внесено до списків джерел комплектування державних архівів.

Роботу з виявлення складу установ у державних архівах здійснюють, 
як правило, співробітники відділу формування НАФ і діловодства. У кому-
нальних архівах її провадить завідувач архіву або, за його дорученням, 
працівник цього архіву.

Вивчення складу документів,
що утворюються в діяльності установ

Після встановлення складу установ з ними налагоджуються ділові 
контакти. При цьому аналізуються структура й функції установи шляхом 
вивчення основних організаційних документів, що регламентують її 
діяльність, – статутів, положень – та розгалуженість мережі підвідомчих 
установ і масштаби їхньої діяльності, що дозволяє визначити роль і значення 
певної установи в економіці, культурі, соціальній сфері конкретного 
регіону.

По державних і комунальних установах на основі наданих установчих та 
інших організаційно-розпорядчих документів визначаються, насамперед, їхні 
місце і роль у системі органів управління, а також у конкретній галузевій 
системі. Як правило, установи, що на будь-якому рівні здійснюють функції 
управління, підлягають віднесенню до числа джерел комплектування архіву 
документами НАФ.

Основні функції установ, заснованих на приватній формі власності, 
як і об’єднань громадян та релігійних організацій, також визначаються 
за статутними документами. При цьому особлива увага звертається на 
особливості управління даною установою, характер її взаємозв’язків з 
іншими державними і недержавними структурами, профіль діяльності 
(виробництво, посередницькі послуги, торгівля тощо), міру впливу установи 
на стан економіки, культури, інші сфери діяльності регіону. Вивчення складу 
документів, що утворюються в діяльності установ, заснованих на приватній 
формі власності, здійснюється за згодою власника документів.

Аналіз складу організаційно-розпорядчих, планово-звітних, інформа-
ційно-аналітичних та інших документів, що утворюються в діяльності 
установ усіх форм власності, проводиться на основі переліків типових доку-
ментів та відомчих (галузевих) переліків із строками зберігання, примірних, 
типових, індивідуальних номенклатур справ, інструкцій з діловодства та у 
тісному контакті з експертними службами відповідних установ.

Визначальними критеріями при вирішенні питання щодо віднесення 
державних, комунальних установ до джерел комплектування архіву доку-



АРХІВІСТИКА56

* Інформація первинних документів знаходить відображення у вторинному 
(зведеному) документі в результаті її оброблення шляхом сумування, аналізу, 
синтезу тощо.

ментами НАФ, а установ, заснованих на приватній формі власності, об’єд-
нань громадян, релігійних організацій – до джерел формування НАФ, є такі: 
функціонально-цільове призначення фондоутворювача, повнота докумен-
тування його діяльності, культурна цінність документації.

Вивчення ступеня повторюваності документної інформації державної, 
комунальної установи в інших фондах передбачає насамперед установлення 
ступеня дублювання планово-звітної й інформаційно-аналітичної доку-
ментації установи у фондах вищестоящого галузевого органу, а також 
відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування 
шляхом порівняльного аналізу номенклатур справ і складу документів 
цих установ. Ступінь повторюваності документації залежить від цільового 
призначення установи-автора, характеру його зв’язків по вертикалі, спо-
собів документування, стандартизації та уніфікації складу документів, 
співвідношення планово-звітних та організаційно-розпорядчих документів. 
Критерій характеру і ступеня повторюваності документації дозволяє зробити 
висновок про приймання, у ряді випадків, документації установ у складі 
фондів вищої управлінської або виробничої ланки. Так, державні установи, 
як правило, можуть бути умовно розподілені на дві групи: самостійні 
джерела комплектування і ті, що не є такими. Перші передають свої доку-
менти безпосередньо до державних, комунальних архівів, другі – у складі 
документів іншої установи (як правило, вищого рівня).

Повторюваність документної інформації в установах, заснованих на 
приватній формі власності, є значно меншою або й зовсім відсутня через 
практичну відсутність вертикальної підпорядкованості. Поряд з тим, 
документація, наприклад нових комерційних структур (акціонерні това-
риства, спільні підприємства, малі підприємства, виробничі кооперативи 
тощо) може дублюватись у фондах статистичних, фінансових, податкових 
і інших органах.

Складніші порівняно з дублетністю види повторюваності інформації 
(відображення, поглинання*) не можна вважати підставою не відносити 
установи до складу джерел формування НАФ, джерел комплектування 
архіву документами НАФ.

Порядок віднесення установ
до джерел формування НАФ, джерел

комплектування архіву документами НАФ
Проведений аналіз дає можливість зробити висновок про доцільність 

включення конкретної установи чи виду установ до списків джерел фор-
мування НАФ або джерел комплектування архіву документами НАФ.

До складу джерел формування НАФ, джерел комплектування архіву 
документами НАФ рекомендується відносити фондоутворювачів, які ви-
конують основні виробничі функції галузі (промисловість: підприємства, 
що визначають економіку даного регіону; освіта: вищі навчальні заклади, 
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технікуми, базові середні школи). Як правило, не підлягають віднесенню до 
джерел формування НАФ, джерел комплектування архіву документами НАФ 
обслуговуючі установи. Водночас цей принцип не завжди застосовується до 
установ, заснованих на приватній формі власності, оскільки їхня основна 
мережа, охоплюючи, як правило, сферу торгівлі й послуг, значно впливає на 
економічне й фінансове життя регіону, і тому найбільші з них можуть бути 
віднесені до джерел формування НАФ. До складу джерел формування НАФ 
відносять також некомерційні організації (громадські об’єднання, релігійні 
організації, благодійні фонди тощо), документація яких має суспільне, 
зокрема соціально-політичне, значення.

До складу джерел формування НАФ, джерел комплектування архіву 
документами НАФ відносять переважно юридично самостійні установи. 
В інших випадках документи таких структур, як ради директорів, збори 
представників, а також філій, відділень тощо, варто приймати у складі фон-
дів тих установ, при яких вони діють або яким підпорядковані.

У разі відбору для віднесення до складу джерел формування НАФ 
нових господарських організацій варто керуватися критерієм масштабу 
їхньої діяльності (обсяг виробництва, товарів чи послуг, розмір статутного 
фонду й оборотного капіталу, багатопрофільність, особлива роль у розвитку 
певної сфери діяльності країни або регіону, новизна продукції для країни, 
конкурентоспроможність, участь у регіональних програмах кооперування і 
розподілу праці, міжрегіональний характер діяльності). Важливе значення 
має й показник стабільності цієї діяльності впродовж періоду існування 
зазначених організацій.

Результати вивчення питання про віднесення окремих установ чи 
їхніх груп до складу джерел формування НАФ, джерел комплектування 
архіву документами НАФ оформлюється складеною експертом довідкою 
(експертним висновком), яка представляється на розгляд експертно-пе-
ревірної комісії (ЕПК) та (або) експертної комісії (ЕК). У довідці має бути 
зазначено, які саме сторони економічного, соціального, культурного, сус-
пільно-політичного життя регіону (району, міста) відбиваються в діяльності 
даної установи, місце, яке посідає установа в структурі чи галузі, її роль у 
громадському житті, масштаби діяльності тощо. За результатами вивчення 
документального фонду установи робиться висковок, у яких документах, 
що утворюються в діяльності установи, і наскільки повно відбиваються її 
основні функції, яка частина цих документів дублюється у фондах вищих 
органів та інших установ. У довідці висловлюються пропозиції щодо 
можливості внесення установи до відповідних списків. Крім довідки, на 
розгляд (ЕПК) (ЕК) виносяться історична довідка та номенклатура справ 
установи (за її наявності).

Довідка щодо внесення установи до складу джерел формування НАФ, 
джерел комплектування архіву документами НАФ складається, як правило, у 
трьох примірниках. Перший зберігають у наглядовій справі установи, другий 
відкладається в діловодстві ЕПК (ЕК), третій, разом з витягом з рішення 
ЕПК (ЕК) про внесення установи до списку джерел формування НАФ, 
списку джерел комплектування архіву документами НАФ, направляється 
керівникові установи.
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Рішення ЕПК про віднесення установи або груп установ до складу 
джерел формування НАФ, джерел комплектування архіву документами 
НАФ є підставою для внесення її до відповідних списків. 

Складання та ведення списків
З метою обліку та контролю за зберіганням документів НАФ у зоні 

комплектування архіву до списків юридичних і фізичних осіб – джерел 
формування НАФ вносять установи приватної форми власності, об’єднання 
громадян, релігійні організації, в діяльності яких створюються документи 
НАФ, державні музеї, бібліотеки, що мають право створювати архівні 
підрозділи для постійного зберігання документів НАФ, а також фізичних 
осіб – власників документів НАФ.

У разі згоди власників документів НАФ на передавання їх до державних 
або комунальних архівів на підставі угоди, цих власників вносять до списків 
джерел комплектування архіву документами НАФ. Під час проведення 
експертизи цінності документів працівники архівних установ, у разі вияв-
лення документів НАФ, повинні роз’яснювати їхнім власникам умови пере-
давання документів до державних, комунальних архівів та зобов’язання 
власників щодо збереженості документів НАФ.

Усі інші установи, тобто ті, в діяльності яких за результатами експертизи 
документів НАФ не виявлено, включають до списків юридичних осіб, у 
діяльності яких документи НАФ не утворюються.

Таким чином, кожен державний чи комунальний архів складає три 
види списків за визначеними формами, наведеними у Правилах (додатки 
5, 12, 13)3. Джерелом диференційованої інформації про право власності на 
документи установ, які внесено до списків, є графа 4 “Форма власності на 
документи” у зазначених додатках Правил.

Структура списку джерел формування НАФ може бути різною. 
Фондоутворювачів можна систематизувати за організаційно-правовою 
ознакою (акціонерні товариства, виробничі кооперативи, спільні підпри-
ємства, партії, політичні рухи, спілки, фонди тощо), за видами діяльності 
(виробничі, наукові, релігійні, навчальні) тощо. Побудова списку джерел 
формування НАФ за галузевою ознакою, на нашу думку, буде недоцільною. 
Список має складатися з двох розділів: юридичних і фізичних осіб.

Структура побудови списку джерел комплектування архіву документа-
ми НАФ, як правило, є галузевою. За цією ознакою можна рекомендувати 
таку примірну класифікаційну схему побудови списку:

1. Органи державної влади / органи місцевого самоврядування;
2. Органи юстиції, адвокатура, прокуратура, суд; 
3. Фінансування, кредитування, оподатковування, митна служба; 
4. Статистика, стандартизація;
5. Промисловість, паливо, енергетика;
6. Сільське, лісове, водне господарство, землевпорядження і земле-

користування;
7. Охорона навколишнього середовища, природокористування;
8. Будівництво, архітектура;
9. Транспорт, шляхове господарство;
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10. Зв’язок, радіомовлення, телебачення, преса;
11. Торгівля, споживча кооперація, матеріально-технічне постачання 

та збут;
12. Вища, загальна середня і спеціальна освіта;
13. Культура і мистецтво;
14. Наука і наукове обслуговування;
15. Охорона здоров’я;
16. Фізкультура і спорт, молодіжна політика;
16. Праця, соціальний захист і страхування;
17. Громадські і політичні організації (об’єднання).
Установи приватної форми власності доцільно вносити до розділу 

списку джерел комплектування архіву документами НАФ, що відповідає 
профілю діяльності даної установи. Список має включати такі категорії 
фондоутворювачів:

 – державні, комунальні підприємства, в діяльності яких створено доку-
менти НАФ, що відповідно до законодавства мають надходити на 
державне зберігання;

 – колишні державні установи – джерела комплектування, що зберігають 
архівні документи, створені в процесі їх діяльності до зміни форми 
власності, тимчасово (зазначені установи, що змінили форму власності 
і тимчасово зберігають документи, належні до НАФ, вносять до 
списку без укладання з ними угоди (договору);

– установи, засновані на приватній формі власності, а також об’єднання 
громадян, релігійні організації, документи яких віднесено до НАФ, 
що в установленому порядку уклали з державним чи комунальним 
архівом угоду (договір) про передавання документів на постійне 
зберігання.

У списку джерел комплектування архіву документами НАФ зазначається 
одна з існуючих форма приймання документів від фондоутворювачів:

повна (форма 1.), коли від установ приймають весь комплекс документів 
постійного зберігання;

повидова вибіркова (форма 2.1.), коли від кожної установи певного 
виду приймають окремі категорії документів;

групова вибіркова (форма 2.2.), коли від окремих, спеціально відібраних 
установ певного виду приймають повний комплекс документів постійного 
зберігання.

Форма повидового вибіркового приймання застосовується, як правило, в 
тих випадках, коли планово-звітна й інформаційно-аналітична документація 
даної установи надходить до того ж державного чи комунального архіву 
в складі фондів вищого рівня або інших установ. Крім того, повидове 
вибіркове приймання застосовується до тих установ, у діяльності яких 
відкладаються окремі цінні види документів (наприклад, у бюро технічної 
інвентаризації – інвентарні справи пам’яток культури й охоронних зон).

Форму групового вибіркового приймання документів застосовують 
для установ, у діяльності яких утворюються подібні за складом комплекси 
документів, що містять однорідну інформацію. У цьому випадку з групи 
однорідних обираються установи, що мають найцікавішу історію, най-
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більші масштаби діяльності, якнайширші повноваження, застосовують 
нові технології, їм притаманні інші особливості, що вирізняють їх з ряду 
подібних (наприклад, шкіл, шахт, фермерських господарств) тощо.

Крім загального списку джерел комплектування архіву документами 
НАФ, можуть складатися й самостійні списки: установ – джерел комплек-
тування науково-технічною документацією; установ – джерел комплек-
тування аудіовізуальними документами. У загальному списку у відповідній 
графі роблять позначку про приймання цих видів документів.

У державному чи комунальному архіві складають окремі списки фі-
зичних осіб – власників приватних архівних зібрань, що представляють 
інтерес з точки зору комплектування архіву. Такі списки складають за вста-
новленою формою, з обов’язковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, 
адреси (місця проживання) фізичної особи, юридичного обґрунтування 
можливості передавання її документів до архіву*.

Структура побудови списку юридичних осіб, у діяльності яких доку-
менти НАФ не утворюються, може бути також галузевою. Ці списки 
складають з метою контролю за станом упорядкування та збереження до-
кументів з особового складу в установах.

Наприкінці всіх видів списків має міститися підсумковий запис про 
кількість юридичних осіб, внесених до списків, у тому числі за формами 
власності: державною, комунальною, приватною.

Порядок розгляду та затвердження списків
Проекти списків, довідка з обґрунтуванням пропозицій щодо внесення 

установи до певного списку подаються на розгляд ЕПК (ЕК) архівної уста-
нови. Архівні відділи районних державних адміністрацій і міських рад після 
схвалення списків ЕК відповідного архівного відділу надають всі списки на 
розгляд ЕПК Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного 
обласного архіву, а центральні державні архіви подають списки після 
їхнього розгляду ЕПК архіву на розгляд Центральної експертно-перевірної 
комісії (ЦЕПК) Держкомархіву України.

Рішення ЕПК (ЕК) про схвалення проекту списків фіксують у протоколі 
засідання ЕПК (ЕК), що надається на затвердження керівництва відповідного 
державного, комунального архіву.

Списки державного, комунального архіву подають на затвердження 
до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Списки 
центральних державних архівів розглядає ЦЕПК і затверджує колегія 
Держкомархіву України. Списки галузевих державних архівів затверджує 
керівництво відповідного центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику в галузі, де створено відповідний архів.

1 Основні правила роботи державних архівів України. – К., 2004. – С. 74.
2 Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів юридичних осіб 

і громадян на експертизу цінності та організації її проведення з метою віднесення 
документів до Національного архівного фонду України / Головархів України. – 
К., 1999. – С. 5.

* Докладніше методику складання списків фізичних осіб буде викладено в 
навчально-методичному посібнику “Робота з документами особового походження 
в державних архівах України”.
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Олег КАЧКОВСЬКИЙ

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СПРАВ
ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО

МАСИВУ УШКОДЖЕНИХ ФОНДІВ
Масштаби катастрофи, що сталася в Кам’янці-Подільському 10 квітня 

2003 р., обсяги першочергових робіт з урятування масиву документів, 
ушкоджених вогнем і водою, не дозволяли проводити їх ідентифікацію та 
сортування за фондовою приналежністю відразу після пожежі. Для цього 
не вистачало ні часу, ні людських ресурсів.

Аналізуючи ситуацію, сьогодні приходимо до висновку, що в перші 
після трагедії дні було прийнято єдино правильне рішення – документи 
сортувалися залежно від ступеня ушкодження вогнем і водою: ті, які най-
більше постраждали від води і водночас найменше обгоріли, були піддані 
заморожуванню, решту відправляли до сушарок. У зв’язку з великим обсягом 
робіт із просушування документів чотири сушильні камери працювали 
цілодобово, до роботи було залучено волонтерів – школярів, студентів. 
Їхня праця мала на той момент виключне значення, вони допомагали вирі-
шити першочергове завдання – висушити велику кількість документів, не 
підданих заморожуванню. Однак через відсутність кваліфікації в архівній 
справі й діловодстві їхні дії (після просушування документи збиралися 
ними хаотично, подекуди з різних полиць, без огляду на будь-які зовнішні 
ознаки, що дозволяють відрізнити справу від справи, фонд від фонду) 
призвели до утворення ще більшого розсипу, ніж той, що існував відразу 
після пожежі.

На наступному етапі – розморожування документів та їхнього просу-
шування – непередбачувані наслідки дій осіб, залучених до процесу, були 
значно меншими, очевидно, через відсутність поспіху та наявність необ-
хідного досвіду в архівістів, які стежили за процесом. Проте подеколи 
змішування аркушів та їхніх фрагментів із різних справ та фондової при-
належності теж мало місце.

Досвід засвідчив доцільність заморожування змочених документів 
на паперових носіях, оскільки при великих обсягах ушкодження воно 
дозволяє виграти час, протягом якого змочені документи ще можна 
врятувати. У результаті заморожування верхні шари документів майже 
висохли. Волога, як правило, вимерзала, а для просушування витрачались 
мінімум часу і зусиль, а тому можна стверджувати, що коли документи 
складати невеликими шарами – 25–30 см заввишки – волога вимерзає 
майже повністю.

Досвід роботи із просушування ушкоджених водою документів наштов-
хує на такі висновки:

– при просушуванні необхідно видаляти обкладинки документів, оскіль-
ки вони найчастіше виготовлені з картону чи інших матеріалів, що 
всмоктують велику кількість вологи і повільно віддають її*;

© Олег Качковський, 2004

* Через наявність у обкладинках справ фонду 228 “Канцелярія Подільського 
губернатора” синтетичних матеріалів вони найбільше постраждали від вогню.
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– справи великого обсягу слід розшивати на менші блоки (зошити), 
переносячи на кожен з них ідентифікатори (якщо такі є) чи умовні 
позначки, аби запобігти втраті зошитів при наступних роботах з 
ідентифікації справ та їх реставрації;

– необхідно ставитись особливо уважно до просушування відре-
ставрованих справ. Доцільно розбирати їх поаркушно, видаляючи 
папір, кальку, що використовувались при реставрації чи консервації 
документів. Якщо не робити цього, після просушування такі фраг-
менти неможливо розділити на аркуші – вони склеюються. Те саме 
слід робити з документами, які містять відбитки печаток на сур-
гучі.

Після першочергового просушування в Кам’янець-Подільському місь-
кому архіві та пізнішого розморожування і просушування документів на 
пташнику в с. Гуменцях було отримано величезну кількість документів – 
приблизно 40 т, які необхідно було сортувати та ідентифікувати. Наступними 
завданнями були формування нових справ, фондування, визначення обсягів 
втрат інформаційного масиву та можливих шляхів його реконструкції.

Проблема ідентифікації вцілілого масиву пояснювалася передусім недо-
сконалою організацією двох фондів, що постраждали – 226 та 249. У обох 
фондах на обкладинках справ відсутні номери описів. Справи фонду 678 
взагалі не мали шифрів на обкладинках. Фрагменти справ фондів 678, 228 
та 226 за 1798–1830 рр. можна вирізнити лише за змістом, адресатом чи 
відправником, оскільки фондоутворювачі дуже тісно співпрацювали між 
собою, їхні функції нерідко дублювалися.

Ускладнює роботу й те, що більшість описів фонду 226 (78 томів) – 
рукописні, як правило, всі описи до постраждалого фонду наявні лише 
в одному примірнику (рис. 1). Отже, роботи з ідентифікації за описом 
може проводити лише одна особа. До того ж, з огляду на обсяги робіт, 
які необхідно виконати, не виключено, що описи досить швидко стануть 
непридатними для подальшого користування.

Вирішенню цієї проблеми, а також спрощенню процесу ідентифікації 
фрагментів справ та документів сприятиме створення бази даних, до якої 
буде включено весь масив документів, що містились у сховищі, тобто 
всі 5 фондів, або 101 тис. справ (рис. 2). Роботи із внесення масиву до 
бази даних можуть тривати паралельно з ідентифікацією масиву вцілілих 
документів та вирізненням справ, ідентифікація яких не становить жодних 
проблем (якщо справа вціліла повністю, без втрати аркушів, має чіткі іден-
тифікатори – ф., оп., №).

Першочергово до бази даних має вноситися вся без винятку інформація, 
що міститься в старих описах фондів (номер справи, старий діловодний 
номер, назва справи, крайні дати та кількість аркушів (якщо її зазначено в 
опису). Зазначений перелік ознак дасть можливість оперативно проводити 
ідентифікацію справ або їхніх фрагментів. Для “розпізнавання” останніх у 
пригоді стануть імена осіб, що часто виносили у заголовок описових статей; 
назви населених пунктів; старі діловодні номери; крайні дати; кількість 
аркушів – у разі, коли ми маємо фрагмент справи, а її початок втрачено, 
але зберігся аркуш-засвідчувач.
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База даних передбачає наявність форми, що має бути заповнена після 
ідентифікації справи, із такими графами:

– чи ідентифіковано справу (так/ні);
– новий номер справи (порядковий у кожному фонді);
– місце розташування справи у сховищі (стелаж, шафа, полиця);
– нова назва справи (у разі, коли втрачені фрагменти не дозволяють 

застосовувати стару назву)*;
– ключові слова (у дане поле вносять слова, фрази, які допоможуть 

надалі віднайти, ідентифікувати інші фрагменти справи або її окремі 
аркуші);

– кнопочна форма “додаткові відомості”, що дозволить заповнювати 
необхідні для подальшої роботи позиції про ідентифікований фраг-
мент (дата ідентифікації, з якого по який аркуш справи виявлено, 
наскільки вона збережена фізично). До даного поля передбачається 
заносити результати візуального огляду вцілілих аркушів за такими 
параметрами:

100 % – ушкодження незначні, текст документа вогнем не пошкоджено, 
інформаційне наповнення збережене повністю;

90 % – ушкоджено краї документа, однак зміст загалом збережено;
80 % – ушокоджено верхній чи нижній краї документа, однак наявний 

фрагмент дозволяє сприйняти зміст документа, виявити його адресата й 
автора;

70–60 % – аркуші значно ушкоджено, однак уцілілі фрагменти дають 
уявлення про зміст документа;

50–30 % – фрагмент істотно ушкоджено, проте вціліле дає уявлення 
про зміст документа, може слугувати для подальшого відновлення 
інформаційного наповнення фондів;

30 % і менше – документ майже втрачено, доцільність реставрації є 
сумнівною.

Ця форма містить також поле, де можуть бути зафіксовані візуальні 
спостереження на предмет наявності біологічних уражень уцілілих фраг-
ментів. Така фіксація даних допоможе швидко виявляти і піддавати спе-
ціальній обробці вражені фрагменти.

Окрім того, дана база даних допоможе проводити поетапний та кінцевий 
моніторинг ідентифікованого масиву документів, визначати обсяги втрат 
(кількісні показники чи назви вцілілих справ – залежно від мети) та ймовірні 
шляхи реконструкції втраченого. Вона уможливить і прискорить складення 
описів на вцілілі справи та перевідних таблиць до них.

Досвід роботи з постраждалими фондами дозволяє виявити основні 
критерії визначення фондової належності фрагментів, які слід застосовувати 
у комплексі. Умовно їх можна поділити на прямі й непрямі.

Прямі критерії:
1. Наявність шифру із зазначенням номерів фонду, опису, справи. У 

даному разі слід враховувати, що на більшості справ фондів 226 та 249 но-
мер опису не проставлено. Шифри використовувалися прямокутні, кількох 

* Ця графа може бути заповнена пізніше.
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різновидів, та рядкові. Більшість справ фонду 226 мала рядковий шифр, що 
розміщувався ближче до середини обкладинки. Справи фонду 678 шифру 
не мають.

2. Наявність обкладинки.
Найбільше постраждали краї справ, де був розміщений шифр. З цієї при-

чини орієнтуватися можна на обкладинку, яка виготовлялася друкарським 
способом, індивідуально для кожної установи-фондоутворювача (рис. 3). 
Лише справи фонду 678 такої обкладинки не мали, а були взяті в картонну 
палітурку, на яку наклеювався папір із зазначеними від руки реквізитами. 
Практично на всіх справах зазначено старі діловодні номери, які, у свою 
чергу, зафіксовано у більшості описів фондів. Окрім того, досить часто 
зустрічаються фрагменти, де є дві або більше справ одного фонду. Тому ціл-
ком логічно, що останні аркуші справи, обкладинка якої втрачена, можуть 
бути чітко ідентифіковані за номером наступної справи.

Більшість справ втратили шифри та обкладинки. У цьому випадку їх 
фондова належність визначається через допоміжні, або непрямі, критерії.

1. Зміст документів.
Певні види документів могли мати відношення лише до одного з 

постраждалих фондів. Так, ревізькі казки, рекрутські списки, міщанські 
свідоцтва, акти перевірок торгівлі по населених пунктах та повітах, відо-
мості про сплату податків з парових котлів належать виключно до фонду 
226; уставні грамоти, викупні акти на земельні володіння – до фонду 112 
тощо.

Увага має звертатися на зміст документів. Документи фонду 226 сто-
сувалися фінансів, торгівлі, промислів, реєстрації населення; фонду 228 – 
політики, культури, загальної звітності по губернії; фонду 112 – земельних 
питань; фонду 678 – маршрутів військ, їхнього постачання, створення поліції 
(серед них – і листування з військовими начальниками); фонду 249 – різних 
питань, пов’язаних з Кам’янцем-Подільським та Кам’янецьким повітом.

2. Адресат документа (за його наявності у шапці документа або у 
змісті) також вказує на фондоутворювача. Важлива передумова успішної 
роботи – знати не лише прізвища, але й імена та по батькові цивільних і 
військових губернаторів, міських голів м. Кам’янця-Подільського за період, 
обмежений хронологічними рамками фондів. Так, документи фонду 228 
містять, окрім офіційних, також приватні, часто конфіденційні, листи до 
губернаторів від міністрів, віце-губернаторів та ін. Бажано знати й прийняті 
на той час форми звертання до посадових осіб. Так, форма звертання до 
губернатора відмінна від звертання до управляючого казенною палатою.

Справи фондів, які постраждали від пожежі, містили безліч обгорток 
поштових відправлень, у т. ч. конвертів, згортків, а також відривних купонів 
із зазначенням адресата.

3. Наявність ламінованих аркушів, що в нашому випадку вказує на фонд 
228. Документи лише цього фонду реставрувалися таким способом.

4. Папір, його фактура, наявність водяних знаків, що допомагає у 
визначенні часу створення документа. Як відомо, для різних періодів харак-
терні різні способи виготовлення паперу (це можна побачити візуально). 
Так, документи фондів 678 та 249 не могли бути оформлені на однаковому 
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папері. Наявність на документі гербової марки або її слідів вказує на період 
після 1878 р.

5. У пошкоджених справах подеколи зустрічаються аркуші користування. 
Їхня інформація – номер справи, фонду та опису – стає в пригоді за 
відсутності обкладинки або її частини (з шифром).

8. Особливості написання літер і слів, відповідна каліграфія (рис. 4) 
вказують на певний часовий період. Придається і знання почерків архівістів, 
які опрацьовували окремі фонди (написання заголовків, аркушів-засвід-
чувачів, нумерація аркушів і т. д.) (рис. 5).

Нагальною є потреба ще до реставрації здійснити фіксацію стану доку-
ментів, що сприятиме максимальному відновленню масиву інформа-
ції. Це пов’язано з тим, що в процесі реставрації інформацію, розмі-
щену на маргіналіях (краях) аркушів та на пошкоджених місцях, буде 
втрачено. Фіксація стану документа за допомогою цифрової камери як 
найоптимальнішого методу копіювання, з подальшою комп’ютерною 
обробкою зображень (зміна контрастності, яскравості, насиченості фону), 
дозволить збільшити читабельну частину документа, передати його графічні 
особливості. Надалі оцифровані справи зможуть слугувати як фонд користу-
вання для дослідників у читальних залах.

Цілком зрозуміло, що після завершення робіт з ідентифікації справ 
можна буде досить точно визначити обсяги втрат, передусім інформаційного 
масиву. Роботи з його реконструкції будуть не меншими за складністю, адже 
серед п’яти постраждалих фондів маємо лише три, на справи яких частково 
було створено страховий фонд. Два фонди не потрапили до цього числа. 
Відновити втрачену інформацію на 100 % нереально, але можна спробувати 
доповнити вцілілий інформаційний масив, зокрема таким чином:

– виготовлення копій із наявного страхового фонду;
– оскільки пошкоджені фонди були утворені в діяльності державних 

установ та інституцій, отже, діяли в правовому полі Російської імперії 
та Київського генерал-губернаторства, припускаємо, що перелік 
законних та підзаконних актів, що надходили до установ Подільської 
губернії із центральних органів влади, буде ідентичним такому ж 
переліку  для Волинської та Київської губерній, у зв’язку з тим пошук 
втраченого може проводитись у державних архівах Житомирської та 
Київської областей та ЦДІАК України;

– Подільська казенна палата, канцелярія Подільського губернатора, По-
дільське губернське із селянських справ присутствіє співпрацювали 
з органами нижчої ланки – повітовими та волосними органами вла-
ди Подільської губернії, яка за площею обіймала територію п’яти 
сучасних областей, отже, вихідні документи цих установ можемо 
виявляти у фондах державних архівів Одеської, Вінницької, Кіро-
воградської областей;

– певна кількість документів, необхідних для реконструкції інформа-
ційного масиву, відклалась у Російському державному історичному 
архіві;

– від часу створення у Кам’янці-Подільському історико-архітектурного 
заповідника практично всі справи фонду ф. 249 “Кам’янець-По-
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дільська міська управа”, що містили плани земельних ділянок, 
домоволодінь, будівель, господарських споруд, мікрофільмувались. 
Негативи зберігаються у фондах НІАЗ “Кам’янець” та у приватному 
архіві архітектора О. Пломеницької;

– певна кількість справ постраждалих фондів мікрофільмувалась для 
Центрального архіву історії єврейського народу в Ізраїлі;

– справи фонду 226 “Подільська казенна палата” (особливо ті, що містили 
відомості про осіб, які проживали на території губернії – матеріали 
ревізій, переписів, списки рекрутів тощо) часто використовувались як 
підтвердження під час виконання генеалогічних запитів, є сподівання, 
що за допомогою світової спільноти все ж таки вдасться відновити 
хоча б частково і цей масив;

– пошкоджені фонди були найбільш затребуваними і з боку науковців, 
що досліджують різноманітні аспекти життя Правобережної України, 
Поділля, тому залишається надія на отримання копій справ та окре-
мих документів, скопійованих у будь-який спосіб під час роботи з 
фондами.

Досвід засвідчує: простіше вживати всіх можливих заходів, аби не 
допустити катастрофи, ніж ліквідовувати її наслідки. Проте очевидним є й 
інше – до ситуацій, подібних трагедії в Кам’янці-Подільському, необхідно 
бути готовим хоча б на рівні загальних схем дій у такому чи подібних 
випадках.

    Рис. 1. Зразки описів фондів 226 (зліва) та 249.
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Рис. 2. Форма бази даних ушкоджених фондів:
а) описування на рівні фонду, опису;
б) описування на рівні одиниці зберігання.

а)

б)
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а) б)

Рис. 3. Зразки обкладинок справ: а) фонду 112 “Подільське  губернське у 
селянських справах присутствіє”; б) фонду 226 “Подільська казенна палата”; 
в) фонду 228 “Канцелярія Подільского губернатора”; г) фонду 249 “Кам’янець-По-
дільська міська управа”.

в) г)
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а) б)

в)

Рис. 4. Зразки почерків зі справ ушкоджених фондів: а-б) кінця ХVІІІ – початку 
ХІХ ст.; в) другої половини ХІX ст.
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Рис. 5. Зразки почерків архівістів, які працювали з ушкодженими фондами: 
а, б) ф. 226 “Подільська казенна палата”; в, г) ф. 228 “Канцелярія Подільського 
губернатора”.

а)

б)

в)

г)
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МАЛОВІДОМЕ ЛИСТУВАННЯ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

ТА ВОЛОДИМИРА ІКОННИКОВА 
(1890–1904)

Професійне становлення М.С. Грушевського, витоки його історіософії, 
підходів до наукових досліджень у сучасній українській історіографії 
зазвичай пов’язують з київською документальною школою – школою 
В. Б. Антоновича. Михайло Грушевський – найвідоміший і найздібніший 
учень Володимира Антоновича й, відповідно, Володимир Антонович – 
либонь, єдиний учитель, керівник, незаперечний науковий авторитет для 
Михайла Грушевського.

Проте, враховуючи, що поняття “наукова школа” має не єдине значення, 
і поряд з її визначенням як “групи наукових однодумців, що керуються 
єдиним методом дослідження й поглядом на структуру досліджуваного 
предмета”, має право на життя й інше: “середовище, в якому відбувається 
навчання, а ширше – наукове світоглядне становлення майбутніх дослід-
ників” або “середовище, що активно формує науковий і громадянський 
світогляд ученого”, доходимо висновку, що студента виховують, сприяють 
його розвиткові не лише лекції, семінарські чи практичні заняття, а й 
сама атмосфера вищого навчального закладу, взаємини між викладачами 
й студентами, стосунки викладачів між собою. Тож становлення Грушев-
ського-науковця варто, вочевидь, аналізувати з огляду не лише на суто 
академічне, аудиторне його спілкування з викладачами і не обмежуючись 
виключно колом “правовірних” українців. Зокрема, водночас з В. Б. Анто-
новичем працював, ділячи протягом тридцяти років кафедру російської 
історії, професор Володимир Степанович Іконников, визначний знавець 
історичної літератури і джерел з російської історії, котрий, крім курсу нової 
російської історії (XVIII–XIX ст.), викладав і курс історіографії.

Сприйняття В. С. Іконникова в українському середовищі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., а відтак і сучасними дослідниками здебільшого позначене 
виразним негативним присмаком. І таке ставлення до нього, безперечно, 
має під собою міцне підґрунтя, насамперед тому, що професор ніколи не 
був активним прихильником української ідеї, а у зрілому віці його політичні 
вподобання навіть набули виразного антиукраїнського характеру. Це не 
лишилося поза увагою істориків, чималу увагу приділив даному питанню, 
зокрема, В. І. Ульяновський1. Аналізуючи взаємини В. С. Іконникова з 
київськими професорами-українофілами, автор, серед іншого, зауважив: 
“У студентські роки Грушевський був учнем Іконникова і писав під його 
керівництвом першу наукову працю. Надалі він зрідка звертався до про-

ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

© Олена Радзивілл, 2004



ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ72

фесора за консультаціями. Однак в останні роки навчання і під час про-
фесорського стипендіатства увійшов до кола В. Б. Антоновича і став його 
учнем”2.

Як досвідчений фахівець-джерелознавець, Іконников надавав молодому 
дослідникові необхідну допомогу. Не даремно ж у вступі до першої своєї 
значної роботи – “Нарису історії Київської землі від смерті Ярослава до 
кінця XIV століття” – Грушевський висловив професорові щиру подяку за 
сприяння у його студіях. 

Цілком відповідало традиціям того часу й середовища подальше ли-
стовне спілкування двох істориків: старший, більш знаний  у наукових 
колах колега допомагав порадами, рекомендаціями молодшому, пізніше, 
своєю чергою, звертався до нього по допомогу.

Листи, що подаються нижче, публікуються вперше. Вони дають уявлення 
про взаємини двох істориків, сповнені взаємної поваги, шанобливого 
ставлення до поглядів і міркувань колеги, який так само слугує високій 
меті – пошуку історичної істини.

Публіковані документи зберігаються в Інституті рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ф. ІІІ) та фонді М. С. Грушевського 
(ф. 1235) ЦДІАК України. Вони охоплюють 1890–1904 роки. Маємо 
п’ятнадцять листів і одну записку на візитці, в якій В. С. Іконников сповіщає 
про час, коли його можна застати вдома (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, 
спр. 504, арк. 14).

Листування подається за сучасним правописом, але зі збереженням 
стилістики оригіналу.

Публікацію підготувала
Олена РАДЗИВІЛЛ

1 Василь Ульяновський. Знаний і незнаний Володимир Іконников // Володимир 
Іконников. Історичні портрети. – К.: Либідь, 2004. – С. 19, 50–53.

2 Там само. – С. 52.

№ 1
12 июня 1890 г.

[Киев]
Многоуважаемый Владимир Степанович!

Осмеливаюсь обеспокоить Вас просьбою: мне нужно бы написать не-
большую историческую статейку и я выбрал темою вольный вопрос 1097–
1100 – т. е. Любечский съезд, ослепление Василька, война 1098–1099 гг., Уве-
тический съезд1; с этим связаны также вопросы о “Сказании об ослеплении 
Василька” (летописном), характерах Мономаха и Святополка и их отношениях. 
Покорнейше прошу Ваших указаний относительно литературы: я прочел 
относящееся сюда в историях Татищева2, Карамзина3, Соловьева4, Погодина5, 
Иловайского6, Костомарова7, специальные работы: Протопопова8 и Погодина9 
о Поучении Мономаха, Лашнюкова10: Влад[имир] Мономах, Хрущова11 – о 
Сказании (чтения // Общ[ества] Нестора І), также Хлебникова Общество и 
государство12, Пассека13 – Княжеская и докняжеская Русь. Не укажете ли еще 
чего-нибудь существенного на счет литературы?

Прошу не отказать в ответе по прилагаемому адресу или укажите, если 
находите удобным, как бы я мог Вас видеть лично, может быть Вы приедете 
на днях в Киев?
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Я намереваюсь выехать через неделю: остался для окончания работ.
Извиняюсь еще раз в причиняемом беспокойстве, остаюсь призна-

тельный
М. Грушевский

Інститут рукопису Національної бібліотеки України (далі – ІР НБУ) ім. В. І. Вер-
надського, ф. ІІІ, № 48683.

1 Ідеться про Витичівський з’їзд 1100 р. (або ж Ветичівський чи Уветицький).
2 Татищев Василь Микитович (1686–1750) – російський державний діяч, історик. 

Тут ідеться про його “Историю Российскую с самых древнейших времен” (видана 
протягом 1768–1848 рр.).

3 Карамзін Микола Михайлович (1766–1826) – російський письменник, публіцист, 
історик. Тут ідеться про “Историю государства Российского” (видана у 1816–
1829 рр.).

4 Соловйов Сергій Михайлович (1820–1879) – російський історик. Ідеться про 
“Историю России с древнейших времен” у 29 тт. (видана протягом 1851–1879, т. 29 
вийшов по смерті історика).

5 Погодін Михайло Петрович (1800–1878) – російський історик, журналіст, публі-
цист. Основні роботи: “О происхождении Руси” (1828), “Исследования, замечания и 
лекции о русской истории” (1845–1857), “Историко-критические отрывки” (1846–1857), 
“Древняя русская история до монгольского ига” (1871).

6 Іловайський Дмитро Іванович (1832–1920) – російський історик. Тут ідеться про 
п’ятитомну “Историю России” (1876–1905).

7 Костомаров Микола Іванович (1817–1885) – російський і український історик, 
етнограф, письменник. Очевидно, тут мова йде про “Русскую историю в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей”, в трьох томах (1873–1876).

8 Протопопов Сергій Васильович – протоієрей, історик. Тут ідеться про його 
дослідження “О поучении Владимира Мономаха” (Журнал Министерства народного 
просвещения (далі – ЖМНПр). – 1874. – Лютий).

9 Два слова дописані зверху.
10 Лашнюков Іван Васильович (1823–1869) – російський історик. Ідеться про роботу 

“Владимир Мономах и его время” (ЖМНПр. – Ч. СХХХV; КУИ. – 1873. – № 11).
11 Хрущов Іван Петрович – доцент російської словесності Університету св. Воло-

димира. Тут ідеться про “Сказание о Васильке Ростиславиче” (була також опублікована: 
ЖМНПр. – 1873. – Ч. CLXXIV).

12 Хлєбніков Микола Іванович (1840–1842) – письменник, історик права, професор 
Університету св. Володимира. Йдеться про “Общество и государство в домонгольский 
период русской истории” (1872).

13 Паcсек Вадим Васильович (1807–1842) – російський історик українського поход-
ження, етнограф, археолог.

№ 2
13 июня 1890 г.

[Боярка]
Пишу Вам в ответ на Ваш вопрос. Когда я буду в Киеве, сказать трудно, в 

особенности при теперешней плохой погоде. Что же касается Вашей темы, то 
мне кажется, Вам нелишне будет прочесть или просмотреть еще: 1) “Повесть 
о России” Арцыбашева1, т. I; помнится мне, он писал о се[верянах] и в старом 
“Вестнике Европы”2 (к последнему есть указатель в Чт[ениях] Моск[овского] 
общ[ества] ист[ории]3 в 60-х годах, или посмотрите биогр[афию] Арцыбашева в 
Словаре энциклоп[едическом], изд[анном] в 60-х годах учеными и литераторами, 
есть в университете, у Оглоблина и др. – справ[ку] сделать легко под буквою 
А, или в биографическом Венгерова4 – моя статья о нем; 2) также “Ист[ория] 
рус[ского] народа” Полевого5 и 3) конечно “Вече и князь” Сергеевича (у Вас 
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почему-то не назван). Вот что мог я припомнить на досуге. В соч[инении] 
Белокурова – “О составе древ[ней] рус[ской] лет[описи]” найдете без сомнения 
нек[оторые] […]* по этому вопросу историогр[афического] характера.

Всегда готовый к услугам
Ваш В. Иконников

У Полевого – оригинальный взгляд на уд[ельную] эпоху в истории. Отра-
зились мнения Гизо6.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК 
України), ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 17–19.

1 Арцибашев Микола Сергійович (1773–1841) – російський історик, близький до 
представників “скептичної школи”. Мається на увазі “Повествование о России” в трьох 
томах (М., 1838–1843).

2 Можливо, В. С. Іконников помилково називає тут працю М. С. Арцибашева 
“О степени доверия к истории, сочиненной кн. Курбским” (Вестник Европы. – 1811. – Ч. 
CXVII. – № 12), маючи на увазі іншу – “О первобытной России и ее жителях” (СПб., 
1809).

3 Чтения в Московском обществе истории и древностей российских.
4 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от 

начала русской образованности до наших дней. – Т. І. – СПб., 1889).
5 Полєвой Микола Олексійович (1796–1846) – відомий журналіст, історик, критик 

“Истории государства Российского” М. М. Карамзіна, на противагу якому, певною 
мірою, написана його “История русского народа”.

* Тут і далі – текст не прочитано.
6 Гізо Франсуа-П’єр-Гійом (1787–1874) – видатний французький історик і дер-

жавний діяч.

№ 3
[17 февраля, 1892 г.]

[Москва]
Многоуважаемый Владимир Степанович!

Вот уже две недели, как я в Москве; с Архивом Министерства Юстиции я 
познакомился уже, хотелось бы проникнуть и в Архив Иностранных дел, как 
для общего знакомства с ним, так и для поисков, на авось, для своей темы. 
Вы имели любезность обещать [писать] в случае нужды бар[ону] Бюлеру1, 
позвольте попросить исполнения этого обещания теперь. Если можно, я просил 
бы это письмо прислать мне, чтобы я мог явиться с ним, как с верительною 
грамотою, к Бюлеру; если же найдете более удобным послать его прямо Бюлеру, 
то не откажите уведомить меня в двух словах, чтобы я мог смело отправиться 
к барону. Очень была бы кстати и карточка Ваша к Токмакову2.

Простите за причиняемого3 Вам беспокойство и труд Вашим глазам этою 
просьбою. Поиски мои в Архиве Юстиции были не бесплодны – нашлось 
несколько десятков грамот, имеющих прямое или косвенное отношение к 
Барскому староству. Еще намереваюсь позаняться4 в нем недели 2–3.

Батюшка мой5 искренне благодарил Вас за Вашу память о нем и с своей 
стороны свидетельствовал свое почтение. Он в добром здравии.

Признательный Вам М. Грушевский.
ІР НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. ІІІ, № 48682.

1 Бюлер Федір Андрійович – директор Московського головного архіву Міністерства 
закордонних справ (з 1873 р.).
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2 Токмаков Іван Федорович – учений-археолог, діловод у Московському головному 
архіві Міністерства закордонних справ.

3 Так у тексті.
4 Так у тексті.
5 Грушевський Сергій Федорович (1830–1901) – педагог, організатор народної 

освіти, етнограф, історик релігії, публіцист.

№ 4
20 фев[раля] 1892 г.

[Киев]

Милостивый государь Михаил Сергеевич!
Вместе с этим письмом отправляю я письмо на имя барона Бюлера, к 

которому можете отправиться через 2–3 дня. Без сомнения[,] он окажет Вам 
всякое содействие.

При Вашем письме найдете карточку на имя г. Токмакова. Он охотно 
сделает все необходимое. Имейте в виду, что в библиотеке Архива есть и 
рукописи, и ценные, редкие издания.

В письме Вашем не нашел заявления о намерении Вашем получить 
пособие на поездку. Если Вы согласны, то напишите мне. Я узнавал прежде о 
возможности, и во время пребывания Вашего в Москве удобнее похлопотать, 
чем потом. При свидании с Ив[аном] Фед[оровичем] Токмаковым спросите, не 
оказалось ли у него I вып. “Описания Москвы” – он обещал достать, в таком 
случае захватите с собой.

Желаю Вам всяких успехов и остаюсь всегда к услугам[,] Ваш В. Икон-
ников.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 7–8.

№ 5
4 марта 1892 г.

Москва

Многоуважаемый Владимир Степанович!
Искренно Вам благодарен, что потрудились написать письмо и карточку. 

Барон в следствие Вашего письма, как видно, сделал уведомление в Архив 
(сам он редко там бывает), и там меня некоторым образом ждали, потому 
я немедленно мог приступить к занятиям. Впрочем работы по теперешнему 
предмету у меня здесь немного, и в половине марта я рассчитываю быть в 
Киеве. Относительно описания Москвы1 я спрашивал И.Ф. Токмакова, и он 
сказал, что доселе не мог достать, но по своему глубокому уважению к Вам 
будет о том стараться. Премного благодарен за Ваше доброе и любезное 
предложение относительно выдачи мне пособия, но так как у меня на сей раз 
есть деньги, а в будущем я рассчитываю предпринять еще несколько поездок 
по архивам, то позвольте лучше воспользоваться Вашим посредничеством в 
другой раз.

С совершенным почтением и признательностью остаюсь Мих[аил] Гру-
шевский.

ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, ф. ІІІ, № 48681.

1 Закреслено Києва.
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№ 6
28 мая 1892 г.

Ровно
Многоуважаемый Владимир Степанович!

В последний раз я забыл сказать Вам, что если знакомые Ваши, о ко-
торых Вы мне говорили, имеют и теперь нужду в репетиторе, то товарищ 
мой Добровольский1 может либо сам взять этот урок, либо рекомендовать 
кого нибудь из опытных товарищей, конечно – сообразно условиям. Адрес 
Добровольского: Жилянская № 88, флигель. Вчера, 27-го, я выехал в свое 
странствование. Желаю Вам удачных каникул.

Признательный Вам М. Грушевский.

ІР НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. ІІІ, № 48680.
1 Добровольський Леонід Павлович (1867–1929) – український історик, києвознавець, 

педагог.

№ 7
12 фев[раля] 1895 г.

Киев
Многоуважаемый Михаил Сергеевич

Вскоре после получения Вашего первого письма собирался отвечать Вам, 
как получил второе письмо Ваше, которое потребовало некоторых справок и 
затянуло таким образом настоящий ответ. Прежде всего я побранил бы Вас за 
то, что Вы в обоих письмах не обозначили Вашего адреса. Правда[,] можно 
было отвечать Вам и на имя университета, но ведь у нас письма с подобным 
адресом […] долго ожидают получателя. Наконец, встретив В[ладимира] 
Б[онифатиевича]1, получил необходимое указание. Вы просите о высылке 
“Известий” за прошлые годы. Если Науковое Товарищество2 пришлет заявление 
или просьбу в редакцию, то я, с своим ответом, передам в Правление, так как 
подобную выдачу [разрешает] последнее. Думаю, что не откажут, но скажу 
Вам, что экземпляров Известий за первые 7–8 лет уже нет в складе. Еще лучше, 
если Тов[арищество] пришлет свои прежние издания, [буде], не посылало. Во 
всяком случае[,] постараюсь сделать, что можно.

Пишу еще и потому, что с лета я уже вероятно не буду редактировать, так 
как очень занят своим трудом3.

Вы спрашиваете, из какого русского историка Миц[кеви]ч мог позаим-
ствовать о предзнаменованиях перед походом Наполеона в Россию. У 
Бутурлина (который б[ыл] издан прежде по[-]фр[анцузск]и), об этом нет. 
Мих[аил] Данилевский вышел позже – и тоже нет. Есть описание похода в 
многочисленных сочинениях со всеми происшествиями на рус[ском] языке 
(Ахшарумова, Писарева, Штенгеля, Деминского и др.), но, к сожалению, 
я не мог просмотреть их, так как в нашей биб[лиотеке] их нет. На днях 
собираюсь просмотреть “Письма” Ф. [Глинки]4 и истор[ические] соч[инения] 
С. Глинки5 и тогда сообщу Вам. Пишу теперь, чтобы Вы не подумали, что я 
забыл о Вас и Ваших просьбах. Не удивительно, что у Вас много дела. Самые 
трудные годы – это первые пять лет преподавательства. При всем том, не 
откладывайте Вашей докт[орской] диссертации, если она представляет для Вас 
интерес. Голубовский6 окончил печата[ние] своей книги7 и вероятно защитит 
в течение поста; но он теперь в большой беде: жена очень больна. Данилевич8 
получил золотую медаль за “Ист[орию] Полоц[кой] земли”. Не забудьте пред-
положенные Вами издания пересылать в библ[иотеку] унив[ерситета] или 
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Общ[ество] Нестора, чтобы мы могли следить за своевременным выходом 
их. В[ладимир] Б[онифатиевич] печатает описание нумизматич[еского] музея 
нашего унив[ерситета]9 в “Известиях”.

Желая Вам всего лучшего, остаюсь преданным и всегда готовым к 
услугам

В. Иконников.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 1–2 зв.

1 Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – український історик, 
археолог, видатний український діяч, професор Університету св. Володимира.

2 Наукове Товариство ім. Т. Шевченка.
3 Ідеться, очевидно, про том ІІ “Опыта русской историографии” В. С. Ікон-

никова.
4 Глінка Федір Миколайович (1786–1880) – російський поет, публіцист, військовий 

письменник та історик, декабрист. Тут, очевидно, йдеться про “Письма русского 
офицера” (Ч. 1–8, М., 1815–1816).

5 Глінка Сергій Миколайович (1776–1847) – російський письменник, учасник війни 
1812 р. Автор багатьох літературних творів, зокрема “Записок 1812 года” (СПб, 1836), 
“Записок о Москве” (СПб., 1837).

6 Голубовський Петро Васильович (1857–1907) – український історик, учень В. Б. Ан-
тоновича, професор Університету св. Володимира.

7 Тут ідеться, очевидно, про докторську дисертацію П. В. Голубовського “История 
Смоленской земли до начала XV века” (Киевские университетские известия (далі – 
КУИ). – 1894. – Сентябрь–октябрь; 1895. – Январь–июнь). Тут і далі зроблені посилання 
на друковані в “Университетских известиях” роботи за виданням “Систематический 
указатель к “Университетским известиям” за 1861–1912 гг.” (К., 1913). Слід зауважити, 
що дати публікації деяких робіт, вказані в покажчику, не збігаються з датуванням листів. 
Зокрема, в наведеному листі згадується робота П. В. Голубовського “История Северской 
земли до начала XV века” як уже повністю надрукована та праця В. Б. Антоновича 
“Монеты древнего мира, хранящиеся в Нумизматическом кабинете Императорского 
университета св. Владимира” як така, що почала друкуватися, тимчасом як, згідно з 
покажчиком, друкування першої було завершено у червні, а друкування другої розпочато 
в липні 1895 р.

8 Данилевич Василь Юхимович (1872–1936) – український історик, учень В. Б. Ан-
тоновича, доцент Харківського університету, професор Університету св. Володимира. 
Йдеться про роботу “Очерк истории Полоцкой земли до конца ХІХ столетия” (КУИ. – 
1896. – Январь, февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь).

9 Антонович В. Б. Монеты древнего мира, хранящиеся в Нумизматическом каби-
нете Императорского университета св. Владимира. (КУИ. – 1895. – Июнь–октябрь; 
1896. – Февраль–декабрь).

№ 8
14 июля 1895 г.

[Киев]

Многоуважаемый Михаил Сергеевич
Спешу [по выезде] сообщить Вам по вопросу, Вас интересующему. Пока 

[Кивлицкий] не дал справки об изданиях Вашего Общества, имеющихся налицо, 
я не мог сделать надлежащего представления. Так требуется. Теперь все сделано 
и уже недели 3, как я написал в Правление. Похороны Бунге1 нас несколько 
отвлекли. Как только библ[иотека] получит уведомление, книги будут выданы. 
Не забудьте прислать мне справку о Мицкевиче: скорее я успел бы сделать, 
о чем просили.
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Почти все наши повыехали. Я один еще засиделся, но надеюсь недели на 
2 [поеду].

Желаю Вам всего лучшего, остаюсь пре[данный] Вам 
В. Иконников.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 3–4.

1 Бунге Микола Християнович (1823–1895) – російський економіст і фінансист, 
професор Університету св. Володимира, 1887–1895 – голова Комітету міністрів.

№ 9
14 [апреля] 1896 г.

[Киев]

Многоуважаемый Михаил Сергеевич
Пишу Вам по настоятельной необходимости. Во 1-х в учреждении […]ских 

“Известия” высылаются и за прежние годы отправлены. Если будете иметь 
возможность, то сообщите об этом и прибавьте, что мы имеем Библиотеку” 
только до 8-го тома, а … желательно пополнить недостающие томы и издания. 
Надеемся, что и нам сделают эту любезность.

2) Я вновь получил “Записки Общества 1896 г.” и “Жерела”. Передать ли 
их в “Общество Нестора”?

Вы вероятно читали, что Линни[ченко] не означен вышел вместо М[иц-
кеви]ча, а на днях я узнал, что в издании Нежин[ского] инст[итута] появилась 
большая рецензия на статью Голубовского о Смоленской земле. Автор сам 
[смольнянин] и выходит из той точки зрения, что следовало прежде всего 
изучить топографию края. [Говорят], написана она очень резко и занимает до 
150 стр. Впрочем Вы вероятно и сами скоро прочтете статью.

Дов[нар-]Запольск[ий] прислал заметки по Волын[ской] истории.
1) О договоре 1366 г. и 2) о [моног]рафии [Болохова]. Он печатает большой 

том актов из Метрики в Чтен[иях] М[осковского] О[бщества] ист[ории] и […] 
[…] в изданиях Моск[овского] арх[ива] мин[истерства] юстиции.

Вот, кажется, все литературные новости. Желаю Вам всего лучшего и 
остаюсь пред[анный] Вам

В. Иконников.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 5–6 зв.

№ 10
22 янв[аря] 1901 г.

Киев, Гимназическая, 7

Многоуважаемый Михаил Сергеевич
На днях я получил 4 том Вашего исторического труда и считаю долгом 

принести Вам мою искреннюю благодарность за память. С своей стороны 
надеюсь не позже осени доставить Вам продолжение “Историографии”, которая, 
хотя тихо, все-таки движется, а в таком деле главное условие успеха, чтобы 
не прерывалось печатание.

К сожалению, как я не ограждаю теперь себя от лишних работ, а они не 
весть как да набегают. Да и с летами становишься осторожнее и медленнее 
в работе, чего прежде как будто не испытывал. Независимо от того, разные 
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житейские […] дают себя чувствовать … Брат Ваш1 печатает медальное 
сочинение2 в “Известиях”, которое, вероятно, скоро и получите. Я ему советовал 
пристроиться стипендиатом (хотя бы и своекоштным) – все-таки не отставал 
бы от дела, т. е. научных занятий, к которым он питает расположение. Наша 
библиотека на днях получила важные приращения: библ[иотеку] ген[ерал-
]губ[ернатора] Бибикова3, пожертв[ованную] графинею Кассини, в 14 000 т., 
которая еще, до приискания места, стоит еще4 в ящиках. Любопытно будет 
познакомиться с ее составом.

Пользуюсь случаем, чтобы обратиться к Вам с след[ующею] просьбою, 
которую легко Вам выполнить, а для меня получить эту справку очень важно. 
В числе переводов т[а]к н[а]з[ываемой] летописи Нестора есть Const. Luczaky-
wski: Nestoris re litterem raria adumbrata einsole Chronacon 1–20 in Romanorum 
Lermonem convertuntur. Napoli: 1884 (Spravozdanie dyreiscita V.K. hymnaziy 
akademyçnoy u Lwóvie). Затем продолжение (там же, с ар. 21–25, за рок 
1886–87, а ар. 40–56, за рок шк. 1889; с ар. 57–67, за рок школ. 1891)4. Вот 
что мне известно по библ[иографическим] указателям. Я желал бы, чтобы 
Вы не отказали мне в более точном, но кратком описании (строк 20–30), а 
именно: последняя дата, главы 57–67, есть ли именно последняя, или было 
продолжение; какими словами летописи вообще оканчивается этот труд; по 
какому изданию он сделан; в чем состоят комментарии; какими пособиями 
пользовался издатель; помещен ли при этом и русский текст и т. п., что Вы 
найдете нужным отметить. Прошу также обозначить дальнейшее количество 
глав в том роде, как у меня показано и где помещены, а также число страниц 
(общее) всех глав (т. е. […] труда только). Очень обяжете меня, если сообщите в 
непродолжительном времени: есть ли в библ[иотеке] вашего унив[ерситета] или 
Общ[ества] им. Шевч[енко]. Вероятно это издание есть. 1 ½ или 2 стран[ицы] 
почт[ового] листочка совершенно достаточно. А не было ли издания отдельно 
от отчета гимназии?

Если можно, то сообщите, можно ли как н[и]б[удь] получить означенное 
издание для унив[ерситетской] библ[иотеки]? Мы могли бы выслать взамен 
что-нибудь свое (напр[имер] Пушкинский Сборник5).

Очень извиняюсь, что так утруждаю Вас, но решительно нужно, как можно6 
получить необходимые сведения. Наконец, если Вам трудно это сделать, то 
б[ыть] м[ожет] Вы поручите кому-либо из Ваших слушателей, привычных к 
библиографии?

Желая Вам всего лучшего в новом столетии, остаюсь искренне пре-
данным

В. Иконников.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 9–10 зв.
 
1 Грушевський Олександр Сергійович (1877–1942) – український історик, учень 

В. Б. Антоновича.
2 Грушевский А. С. Почерк истории Турово-Пинского княжества Х–ХIII вв. (с ге-

неалогической таблицей и картой). Сочинение, удостоенное Историко-филологоческим 
факультетом золотой медали (КУИ. – 1901. – Июнь).

3 Бібиков Дмитро Гаврилович (1792–1870) – російський військовий і державний 
діяч, київський, волинський і подільський генерал-губернатор.

4 Так у тексті.
5 Памяти Пушкина. Научно-литературный сборник. – К., 1899. – 395 с.
6 Так у тексті.
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№ 11
26 cічня 1901 р.

[Львів]
Многоуважаемый Владимир Степанович!

Сегодня собирался в Университет за справкой о Несторе, но получил 
телеграмму, вследствие которой должен был выехать экстренно. Не будет ли 
для Вас поздно, если я пришлю справку дней через 10?

Искренне уважающий Вас
М. Грушевский.

26/I (8/II) [1]901
ІР НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. ІІІ, № 48679.

№ 12
3 фев[раля] 1901 г.

[Киев]
Многоуважаемый Михаил Сергеевич.

Очень буду благодарен Вам за сообщение тех библиографических сведений 
о переводе Нестора, о которых я Вас просил. В настоящее время Вы вероятно 
возвратились домой. С своей стороны я задержу корректурные столбцы до 
получения сведений, в надежде […], что Вы скоро их пришлете. Шлю Вам 
наилучшие пожелания.

Преданный Вам
В. Иконников.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 11.

№ 13
12 февр[аля] 1901 г.

[Киев]
Многоуважаемый Михаил Сергеевич.

Письмо Ваше получил с полною благодарностью, а вскоре за тем видел и 
Вашего брата, который разъяснил мне подробности кончины Вашего отца. С ним 
я был знаком с 1862 или [18]631 г., когда писал медальное сочинение о Максиме 
Греке. В библиотеке университета не было тогда всех необходимых материалов 
и я многое получил при посредстве покойного Сергея Федоровича.

О предположениях Вашего брата я не раз говорил, но не знал обстоятельств, 
по которым В[ладимир] Б]онифатиевич] не считал возможным сделать с своей 
стороны необходимый шаг, а затем он уехал. Сочин[ение] Вашего брата теперь 
печатается. Думаю, что в  факультете возражений не было бы в свое время.

С большим удовольствием я исполняю Ваше желание относительно книг, 
но имейте в виду, что в моем распоряжении 2 тома (первых) Вашего труда (а 
не один). Я хотел тотчас написать Вам, но заболел, а мне нужно было сделать 
справку (о которой ниже) по поводу сообщенных Вами сведений, так как 
хотелось написать сразу.

Дело вот в чем.
Вы пишете, что перевод летописи […] оканчивается 1050 г., а последняя 

из глав, обозначенных у Вас, [показана] 56 […], между тем в Preglad Bibl. 1892, 
№ 3 (стр. 46) сообщается о выходе Zprawozdania за р. 1891, в котором помещены 
главы 57–67. Не откажитесь, пожалуйста, сделать справку, каким годом и 
местом летописи оканчивается эта (вероятно) последняя часть перевода и если 
она доведена до 1110 г., то есть ли там и про планы Сильвестра. [Пользуясь] 
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еще раз этим случаем, я хотел бы знать, какое Ваше впечатление относительно 
и выполнения перевода: Переведены ли все – даже [длинные] рассуждения 
напр[имер] по поводу принятия христианства Владимиром. Совестно Вас 
утруждать, но Вы стоите у самого источника, а потому и приходится уже не 
стесняться.

Вы, конечно, знаете, что с прошлого года я не читаю обязательных лекций 
и вот мы толкуем о замещении этих отделов, предлагались и разные лица, 
но пока не пришли к чему либо положительному. К концу года, надеемся, 
выяснится этот вопрос.

Жена моя благодарит Вас за память и [передает] поклон Вам.
Желая Вам всего лучшего
остаюсь преданным

В. Иконников.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 12–13 зв.

1 В уже згадуваній нами статті В. І. Ульяновський з посиланням на віднайдені 
автором спогади В. С. Іконникова (Государственный архив Российской Федерации, 
ф. 7353, оп. 1, спр. 1–3), також зауважує, що С. Ф. Грушевський допомагав Володимиру 
Степановичу отримувати необхідну для занять літературу й видання джерел з семінар-
ської бібліотеки (В. І. Ульяновський. Знаний і незнаний Володимир Іконников // Володи-
мир Іконников. Історичні портрети. – К., 2004. – С. 16).

№ 14
[...] сентября 1904 р.

[Львов]
Искренно уважаемый Владимир Степанович!

Дошли до меня слухи, что Вы приняли место председателя Археографической 
комиссии киевской. Если это правда, весьма радуюсь и обращаюсь с просьбою, 
с которою я обращался уже к М.Ф. Владимирскому-Буданову, но он своею 
властью тогда не мог этого сделать.

В Комиссии есть несколько уже отпечатанных, но не выпущенных в 
свет из-за предисловий, томов актов (О.И. Левицкого1, И.М. Каманина2, Ясин-
ского3, [А. С.] Крыловского4 и пр.). Они мне настоятельно нужны в моих ны-
нешних занятиях общественными и культурными отношениями XVI–XVII в. 
Не могу ли я лично, как человек, принимавший [также] участие в работе 
комиссии или Т[оварищест]во им. Шевченка, обменивающееся изданиями с 
Археогр[афическою] комиссиею, получить по экземпляру листов? Вы оказали 
бы этим существенную услугу нашим научным занятиям. Конечно, при 
пользовании делались бы ссылки на издание.

Надеясь на Вашу обычную любезность, остаюсь с искренним […]нием
Михаил Грушевский

ІР НБУ ім. В. І. Вернадського, ф. ІІІ, № 48678.
1 Очевидно, йдеться про видання: Архив Юго-Западной России (далі – АЮЗР). – 

К., 1909. – Ч. 8. – Т. 3. Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси 
в XVI–XVII вв. / Под ред. О. И. Левицкого. – 858 с. Тут і далі посилання за виданням: 
О. І. Журба. Київська археографічна комісія. Нарис історії діяльності. – С. 178–181.

2 Можливо, йдеться про видання: АЮЗР. – К., 1910. – Ч. 2. – Т. 3. Постановления 
провинциальных сеймиков Юго-Западной Руси в 1698–1726 гг. / Под ред. И. М. Кама-
нина. – 938 с.; АЮЗР. – К., 1914. – Ч. 3. – Т. 4. Акты относящиеся к эпохе Богдана 
Хмельницького / Под ред. И.М. Каманина. – 1090 с. Втім, навіть з огляду на названі в 
листі-відповіді В. С. Іконникова (див. № 15 даної публікації) проблеми з друкуванням та 
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впорядкуванням матеріалів томів, важко припустити, що томи “пролежали” “в складе” 
Комісії по 6–10 років.

3 Очевидно, не вийшов друком.
4 АЮЗР. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 10. Акты, относящиеся к истории православной 

церкви в Галиции (1423–1714 гг.) и извлеченные из львовских архивов / Под ред. 
А. С. Крыловского. – 995 с.; АЮЗР. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 11. Акты, относящиеся к 
истории Львовского ставропигиального братства (1599–1702 г.) / Под ред. А. С. Кры-
ловского. – 930 с.; АЮЗР. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 12. Акты, относящиеся к истории 
Львовского ставропигиального братства (1586–1881 гг.) / Под ред. А. С. Крылов-
ского. – 871 с.

№ 15
19 дек[абря] 1904 [г.]

[Киев]

Многоуважаемый Михаил Сергеевич.
Извините меня в том, что я до сих пор не ответил Вам. Комиссия не 

собирается правильно, а нужно было повидаться с членами. Кроме того, среди 
поста я был нездоров и недели три не выходил. По-видимому, не встретилось 
бы Вам препятствия выслать листы приготовленных изданий, если бы это так 
легко было сделать. Препятствия серьезные другого рода[:] подбор листов, 
которые складывались в беспорядке, начал[а] не надписывались и, во время 
неоднократных перемещений, совсем спутались. Неудобство это сказалось 
недавно на подборе листов (ведь по 5 лет лежат иные, по вине авторов 
предисловий) издания г. Крыловского. В конце концов отпечатали некоторые 
листы вновь, чтобы ускорить выпуск. Теперь мы решили привести склад в 
порядок и сделать его пригодным для занятий, описать рукописи, библиотеку 
и пр. Может быть, приведем в порядок и листы, для склада которых заказали 
полки. Удастся ли мне довести это дело до конца – не знаю, но буду стараться. 
Вот Вам истинное положение дела. Пишу Вам тотчас же, как это последнее для 
меня [выяснилось]. Если типография найдет, что для нее выгоднее привести в 
порядок, а не перепечатывать каждый раз, то дело облегчится само собою.

Могу, однако, Вас порадовать. 3 тома (все) издания г. Крыловского вышли 
и, вероятно, Вы их скоро получите. Теперь это зависит от делопроизв[одителя], 
который обещал праздниками заняться отправкою книг. В начале января выйдут 
томы Л[евицкого], Каманина и может быть Г[…]ва (сомневаюсь, впрочем в 
последнем), но и это для Вас должно быть приятно, а весною и Яс[инско]го. 
Ком[исси]я предполагает издать 2-й том “Материалов”, собр[анных] Кулишем, 
кот[орый] передан вдовою в распоряжение Комиссии; перепечатать нек[оторые] 
летописи по новым спискам и пр. К[амани]н предлагает издать “сборный” 
том – всяких редких документов, подобранных им и не подходящих для целых 
томов. Если мои известия Вас удовлетворят, буду очень рад.

Ваш брат представил диссертацию, кот[ору]ю поручено было разбирать 
В[ладимиру] Б[онифатиевичу], но он отказался, по болезни. Теперь поручено 
Г[олубовско]му и Д[овнар-]З[апольско]му. Хотел он (т. е. Ваш брат) доценти-
роваться, а я ему посоветовал скорее защитить дис[сертаци]ю, тогда прио-
бретается и прочее. С Новым годом! Желаю Вам всех благ. Преданный 
В. Иконников.

Вы адреса не написали, пишу по старому.
Был в больших заботах: Ист[ориогра]фия, рец[ензия] в Акад[емию] 

Н[аук]1, статья о Киев[ских] декабристах – в Сборник Ламан[ско]го2, с[татья] 
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в К[иевскую] Стар[ину] о Киеве3. Вышла книга, которую и доставлю Вам. 
Может быть, найдете что-нибудь подходящим для себя.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 504, арк. 12–13 зв.

1 Очевидно, йдеться про рецензію В. С. Іконникова на твір М. С. Попова “Арсений 
Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский” (СПб, 1905). Рецензія біла відзначена 
золотою Уваровською медаллю у 1909 р. (Див.: Отчет о сорок девятом присуждении 
наград графа Уварова. – СПб., 1909. – С. 589–634).

2 Иконников В. С. Крестьянское дивжение в Киевской губернии 1826–1827 гг., в 
связи с событиями того времени (по архивным материалам) // Сборник статей, посвящен-
ных почитателями В. И. Ламанскому по случаю 50-летия его ученой деятельности.

3 Иконников В. С. Киев в 1654–1855 гг. Исторический очерк (Киевская старина. – 
1904. – №№ 9–12). Праця вийшла також окремим виданням (К., 1904). Відгуки на 
працю було вміщено в “Записках Наукового товариства ім. Т. Шевченка” за 1905 р. та 
“Русском Архиве” (1905. – № 4).
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Геннадій БОРЯК, Любов ДУБРОВІНА

АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ В МЮНХЕНІ:
ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ФОНДІВ

Від авторів. У травні 2002 р. під час короткотермінового відрядження 
до Мюнхена нами було оглянуто бібліотеку і архів УВУ, проведено 
консультації з бібліотекаркою п. Іванною Ребет та архіварем Володимиром 
Леником.

З люб’язного дозволу ректора УВУ проф. Леоніда Рудницького ми 
отримали можливість без жодних обмежень ознайомитися з умовами 
зберігання, складом і змістом матеріалів архіву та бібліотеки Універ-
ситету. Заслуговують на високу оцінку величезні зусилля й копітка праця 
В. Леника, який з 1999 р. здійснює первинний розбір і систематизацію 
матеріалів за походженням, тобто, за ознакою фондоутворювача, подеко-
ли – за тематичною ознакою. У такий спосіб було розібрано й опрацьовано 
орієнтовно не менше половини архіву.

Нижче публікується короткий огляд архіву (принаймні, тієї його 
частини, що потрапила у наше поле зору і з якою вдалося бодай побіж-
но ознайомитися), підготовлений у ході проведення попереднього об-
стеження.

За орієнтовними обрахунками, загальний обсяг матеріалів архіву УВУ – 
це не менш як 500 тис. аркушів документів, що займають приблизно 300 м 
архівних полиць; обсяг розібраних і первинно систематизованих матеріалів 
становить близько 800 тек; решта архіву перебуває у стані розсипу.

Умовно архів УВУ можна поділити на дві великі групи. Першу 
складають повоєнні інституційні архіви десятків українських організацій, 
громадських об’єднань, партій, освітніх, наукових і культурних закладів, 
більшість з яких припинили своє існування і залишилися маловідомими або 
й зовсім невідомими широкому науковому загалові й громадськості.

Окрему підгрупу складають тут залишки власне таборових архівів, 
яких немає в жодному іншому архівосховищі, а також унікальна і, без 
перебільшення, найповніша у світі колекція таборової преси, літературно-
мистецьких часописів, окремих наукових і публіцистичних праць видатних 
діячів української культури і науки, видрукуваних обмеженими накладами 
(від кількох десятків до сотні примірників) на циклостилі в 1945–1949 рр. 
у таборах для переміщених осіб на території Німеччини й Австрії.

© Геннадій Боряк, Любов Дубровіна, 2004
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З часів Першої світової війни зберігся комплект часопису “Розьсвіт” 
(Часопис полонених українців. Видає гурток прихильників Союзу 
Визволення України. Комплект, число 1 – 65. Табір Раштат (Австрія), 
23.01.1916–20.01.1917).

Другу, можливо, найціннішу частину архіву УВУ становлять кілька 
десятків особових архівів (або їхніх фрагментів) видатних діячів української 
науки і культури, політичних і громадських діячів.

Крім того, архіварем Володимиром Леником сформовано кілька тема-
тичних збірок (колекцій).

Окрему групу становить значний за обсягом і найменш упорядкований 
кінофотофоноархів.

І. Інституційні архіви
Архів УВУ (з 1945 р.):
В архіві задокументовано діяльність УВУ як академічної наукової 

установи й освітнього закладу. Вхідна та вихідна документація, установчі й 
розпорядчі документи, особові справи студентів, магістрантів і докторантів 
університету починаючи з 1945 р. (близько 2 тис. одиниць). Навчальні 
програми, плани, лекційні журнали, списки студентів і професури, правила 
студій на окремих факультетах. Статути, звіти, протоколи засідань фа-
культетських рад, протоколи Загальних зборів (Професорської колегії) 
та Сенату (Професорської Ради). Оголошення, пресові бюлетені УВУ, 
листування з Баварським урядом. 

Документи першого періоду існування УВУ в Німеччині, спочатку як 
університетських курсів в Аугсбурзі, Геттінгені (серпень 1945–1946 рр.), 
а з 1946 р., коли Університет перемістився до Мюнхена, філії УВУ в 
Аугсбурзі: заяви професорів і асистентів до філософського факультету, cur-
riculum vitae І. Шевченка, С. Гаєвського, Ю. Шевельова, В. Міяковського, 
В. Барки, Л. Білецького, В. Шаяна тощо. За повідомленням В. Леника, під 
час переїзду УВУ з Праги до Регенсбурга (тут УВУ ще не діяв) зникли два 
вагони матеріалів архіву.

УВУ в Празі (фрагмент архіву; програми викладів).

Братство дивізійників (1950–1960-ті рр.).

Братство колишніх вояків УПА.

Видавництво “Дніпрова Хвиля” Олекси Вінтоняка (створено в 1952–
1953 рр.; є документи за 1940-ві рр.).

“Ділова спільнота для підтримки української науки” (“Дім науки”, 
утворений 1962 р. для підтримки Баварським урядом наукових інституцій: 
УВУ, УТГІ, НТШ; статут ухвалений 1967 р.).

Клуб “Україна” в Гамбурзі (1929–1933), був створений для допомоги 
емігрантам, які зупинялися в Гамбурзі по дорозі до США. Статут клубу, 
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зокрема, передбачав: “Будження, удержання національної свідомості; 
плекання ідеального почуття і любові до всього рідного; піднесення осьвіти 
і товариського почуття між членами […]”.

КОДУС (Комітет допомоги українському студентству; створено 
у 1920-х рр.; існує й досі) з відділами у Франції, Австрії; споріднені 
організації: Союз українських студентів у Німеччині; Спілка української 
молоді в Берліні.

ЛУПВ (Ліга українських політичних в’язнів).

НТШ в Європі.
Об’єднання ветеранів У.Г.А. в Німеччині (1973).

ОУЖ (Об’єднання українських жінок у Канаді, США).

ОУЖ (Об’єднання українських жінок у Німеччині).

ОУН. Значний за обсягом архів. Кілька років тому було ухвалено 
зібрати численні архіви ОУН, розпорошені по різних місцях, приватних 
зібраннях Німеччини, в одному архівосховищі. Рішення виконати не 
вдалося. Серед матеріалів, зокрема, бюлетені Проводу ОУН 1970-х рр.; 
фальсифікати КГБ.

РФК (Референтура фізичної культури, Аугсбург; Ляйбгайм; 1945–
1947 рр.; займалася розроблення української фахової термінології).

Світовий Конгрес вільних українців (1967–1992); з 1991 р. – СКУ (Сві-
товий конгрес українців).

СЗСУ – СП (Союз земель Соборної України – Селянська Партія).

СУВІ (Союз українських військових інвалідів на еміграції, документи 
за 1947–1990 рр.).

СУЖ (Союз українських журналістів).

СУМ (Спілка української молоді).

СФУЖО (Світова Федерація українських жіночих об’єднань). Това-
риство “Волинь”.

Товариство “Січ”.

УАПЦ (фрагмент архіву за 1970–1980-ті рр.).
Українська Економічна Висока школа в Мюнхені (праці економістів 

Василя Гергеля, Петра Стерча та ін.).

Українське об’єднання ветеранів Другої світової війни (90-ті рр.).

УНР (фрагмент архіву, зокрема документи Міністерства військових 
справ за підписом міністра М. Капустянського (1951); засвідчені копії 
документів 20-х рр. з архіву С. Петлюри).

УНРада (Українська Національна Рада, документи за 1940-ві –
1970- ті рр.).
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УХОМ (Українське об’єднання християнської молоді).

Український демократичний рух (1978).

Український інтернат у Мюнхені.

Український науковий інститут у Берліні (фрагмент архіву; 1945).

УТГІ (Український технічно-господарський інститут).

УХР (Український Християнський Рух, 1950 – 1960-ті рр.).

ЦПУЕ (Центральне представництво української еміграції, з 1945 р.; 
з 70-х рр. – ЦПУЕН (Центральне представництво української еміграції в 
Німеччині). Серед іншого – комунікати, обіжники (1947–1948).

Таборові архіви*
Таборова рада українських таборів. Книги протоколів нарад Ради 

таборів: Ділінгена (1948–1949), Фітбаха (1947), Ройте (1947) тощо. Про-
токоли пленумів і президій різних таборових рад (1948–1949).

Анкети переміщених осіб – кількох тисяч українців, що реєструвались 
у ЦПУЕ. Обіжники Відділу культури й освіти ЦПУЕ (Аугсбург, 1948). 
Типовий статут української гімназії; шкільні програми з різних предметів 
для народних шкіл; правильник іспитів зрілості для українських гімназій; 
інструкції щодо проведення іспитів зрілості з різних предметів. Списки 
народних шкіл у таборах.

Архів Товариства “Просвіта” таборового періоду (1947). Протоколи 
засідань Ради Товариства; книги реєстрації членів “Просвіти” в таборі 
Шляйсгайм (1946).

Архів Братства колишніх Вояків УПА таборового періоду (табори 
Мюнхен, Фрайман, 1949).

Архіви українських гімназій у Шляйхсгаймі, Новому Ульмі, Обері-
цені “Людендорф-Касерне”, Пфаркірхені, Берхтешгадені, Гохфельді, Міт-
тенвальді, Цуффенгаузені, Ноймаркті, табору “Орлик” у Берхтешгадені, 
Діллінгемі, Егтлінген-Бадені, Гегенсбурзі, Бад-Верісгофені, табору “Зомме-
Касерне”, табору “Піртен-2” ім. Симона Петлюри, Штуттгарт-Луфенгаузен, 
Травнштайні (обсягом близько 3–5 тис. аркушів документів). Лекційні 
журнали Української народної школи (1948–1951), табір Шляйсгайм; 
шкільні правильники, теми і протоколи іспитів зрілості, тисячі списків і 
анкет учнів, листування між адміністрацією таборів і ЦПУЕ в Аугсбурзі 
(1946–1950); протоколи конференцій класових педагогічних рад, 
професорських рад гімназій; права й обов’язки директорів гімназій; класні 
щоденники (журнали); матеріали освітніх гуртків при українських гімназіях; 
архіви Української торговельної школи (Аугсбург, 1946), Української 
реальної гімназії (Аугсбург, 1947), Української гімназії (Аугсбург, 1948), 

* Частина таборових архівів зберігається в Екзархії в Мюнхені.
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Української реальної гімназії та Учительської семінарії в Байройті (1948), 
Української гімназії в Діллінгені (1947), Української гуманістичної гімназії 
ім. Т. Шевченка в Гайденаві (1946–1947), у т. ч. – протоколи іспитів зрілості 
(є близько 100 фотографій випускників). 

Архіви професійних і громадських організацій:
Української селянської професійної спілки (Байройт, 1948); кооперативів 

самодопомоги; 
Об’єднання українських приватних підприємців на еміграції;
Союзу українських інженерів і техніків на еміграції (1947); 
ОБУЛІД (Об’єднання українських лісників і деревників);
Об’єднання українських ветеринарних лікарів (1947);
Товариства українських політв’язнів (1946);
Українського християнського союзу (утв. 1954).

Фрагмент архіву Українського драматичного театру ім. М. К. Садов-
ського (Шляйсгайм, 1948): програми вистав.

У бібліотеці УВУ зберігаються найповніші комплекти таборової преси, 
зокрема:

“Життя в таборі” (Ріміні, 1945–1946),

“Щоденні вісті” (Табір “Орлик”, Струб-Берштесгаден),

“Вісник оселі” (Регенсбург),

“Вісті” (Аугсбург),

“Чужиною” (Корнберг),

“Неділя”, український тижневик в Ашафенбурзі (1946) (текст транс-
літеровано латинкою) та ін.

Щомісячник “Вечірня година” (1942–1944), видання Українського 
видавництва в Кракові (серед авторів, зокрема, Іван Багряний).

Часопис “Рід та Знамено”, видавала Українська родовідна установа.

Мистецькі часописи: “МУР” (Мистецький українських рух), “Вежі”, 
“Заграва”, “Рідне село”, “Арка”, “Запроторений Їжак”, “Комар” (Мюнхен, 
1947); “Орлик” (Берштесгаден, 1947); серед іншого - обкладинки роботи 
Якова Гніздовського.

Партитури:
Повний комплект видання “Музичні твори” Олександра Кошиця 

(Вінніпег, 1947; 12 випусків); рукописні партитури: “Історичні пісні”, 
“Школа гри на бандурі” (Аугсбург, 1951); “Гласопіснець” (циклостильове 
видання, Кулемборг, Голландія, 1949).

Пластові архіви:
Матеріали союзу українських пластунів, утвореного 1911 р. як бой-

скаутська організація, з 1948 р. до кінця 1990-х рр. Листування, в т.ч. – із 
сучасними українськими організаціями.
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Матеріали Першого (1948), Другого (1965–1970), Третього пластових 
конгресів (1984); таборові пластові журнали (1948); пластові часописи: 
“Молоде життя”, “Листи до братів-фаміліянтів”, обіжник “Слово” 
(80-ті рр.).

ІІ. Особові архіви
О. Баранів.

С. Бовдій.

М. Гоцій, мистецтвознавець. 
Один з найбільших особових архівів, 40 тек творчих матеріалів, нотаток, 

виписок; обширна епістолярія, записи пісень із нотами, в т. ч – записи пісень 
УПА з посиланнями на магнітофонну плівку з номерами. 

Кілька тисяч відбитків з фотонегативів на склі, які можна поділити на 
три основні групи:

1. Матеріали археологічних розкопок, в т.ч. – В. Хвойки;
2. Архітектурно-мистецькі матеріали – архітектурні пам’ятки, етно-

графічні й мистецькі музейні експонати; інтер’єри Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря до руйнації, Софійського собору, Кирилівської 
церкви; іконостаси, мозаїки, фрески;

3. Польові матеріали етнографічних експедицій 20-х – 30-х рр. Частину 
фотовідбитків ідентифіковано, разом з ними зберігаються німецькомовні 
підтекстівки з двома серіями номерів.

Володимир Державін.

Р. Єндик.

П. Зайцев.

Григорій Крук (10 тек).

Борис Крупницький.

Зенон Кузеля.

Петро Кашинський.

Олександр Кульчицький.

Петро Курінний.
В УВУ зберігається лише фрагмент колишнього значного за обсягом 

архіву. Містить відбитки з негативів на склі – інтер’єри київських соборів 
і монастирів (порівн. архів М. Гоція). У 60-х рр. більшу частину архіву 
вчений передав до УВАН (США). Зокрема, є відомості про наявність в 
архіві рукопису солідної праці з археології Києва; її місцезберігання не 
встановлено**.

В. Оренчук, консул УНР (1921–1922). 
Значний за обсягом пресовий архів, паспорти, інші особисті доку-

менти.
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В. Маруняк.
М. Маціяк.
Іван Мірчук.
В. Мурович.
Галина Наконечна (мовознавець, є авторські рукописи).
В. Огородник.
Домет Олянчин (30 тек).

В. Орлецький.

З. Пеленський.

Наталя Полонська-Василенко (4 теки). 
Листи різних адресатів 1960-х рр.; 1972–1973 рр. (періоду, коли вона 

була деканом УВУ).
Особисті документи, в тому числі – радянського, львівського, празь-

кого, таборового, мюнхенського періодів. Оригінали: свідоцтва про на-
родження (1884); свідоцтва про закінчення Київських вищих жіночих 
курсів (історико-філософське відділення) (1912); паспортної книжки приват-
доцента Київського університету св. Володимира (1919); свідоцтва про 
шлюб (1937); посвідчення ВАК СРСР про присудження наукового ступеня 
доктора історичних наук (1940). “Розпізнавча карта генерал-губернаторства” 
(1944); посвідчення про виклади на філософському факультеті УВУ в Празі 
за підписом ректора А. Яковліва (1944); перепустка на ім’я проф. Наталії 
Моргун, видана командою української таборової поліції в Карлсфельді; 
медична довідка, видана Наталії Моргун Диспансером для переміщених 
осіб 24.06.1947 р. (визнана хворою на туберкульоз); метрика шлюбу в 
Міттенвальді (1948); заповіт від 03.1968 р., складений у Дорнштадті, в якому, 
йдеться про книгозбірню (1200 назв) і архів; збереглося кілька варіантів, 
у т.ч. – фальсифікат, про що є власноручне визнання Н. Полонської-
Василенко); диплом дійсного члена НТШ; посвідчення ЦПУЕ (Мюнхен, 
1956); бюлетені для голосування в справі надання їй почесного докторату 
філософського факультету УВУ (вересень – грудень 1972 р.).

Видавничий договір з “Українським видавництвом” у Мюнхені про 
друкування “Історії України (1725–1797)” (1960); сертифікати, грамоти 
УВАН (1949), УВУ (1970). Подяка за підписом проф. Володимира Шаяна 
на бланку Бібліотеки й музею ім. Т. Шевченка в Лондоні (Секція Союзу 
українців у Великій Британії) Наталії Полонській-Василенко за передану 
збірку експонатів народного мистецтва (сорочки, рушники, пояс, 30-ті–
40- ві рр. ХХ ст. (травень 1968 р.); згодом, у 1972 р., туди ж було передано 
велику збірку золотих і срібних мистецьких речей ХVIII–XX ст.

Творчі матеріали, рукописи праць, зокрема машинопис статті з правками 
“Д. Дорошенко і його громадсько-політична діяльність”; “До історії 1-ї 
Новоросійської губернії. 1764–1775”. Вирізки з газет, чернетки, виписки з 
літератури, записники; листування.
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Власноручний опис епістолярію з особового архіву (листи система-
тизовано за авторами; машинопис)***.

Ярослав Рудницький.

М. Стечишин.

Михайло Чорній (вояк УПА): Щоденник (1946–1948).

Степан Чорній (театрознавець).

Станіслав Шах.

Володимир Янів (поет і вчений): Творчі матеріали.

ІІІ. Тематичні збірки (колекції)
Збірка автографів видатних діячів (автографи О. Кобилянської (1927), 

Б. Лепкого, О. Грицая, Є. Вирового, З. Юзичинської, П. Феденка, Б. Крав-
ціва, В. Андрієвського, С. Жука (діяча СВУ), В. Блаватського, Б. Гомзина 
(діяча гетьманського руху), В. Витвицького, Л. Полтави, К. Чічки, М. До-
брянського, П. Феденка, Б. Мартоса; листи В. Міяковського, Д. Чижевського, 
В. Леника (колекція таборових посвідчень, табір Корнберг, 1949), С. Барана 
(адвокат, Голова Національної Ради).

Збірка статутів (правильників), інших установчих документів про-
фесійних, громадських, політичних, церковних об’єднань, товариств, спілок, 
союзів; організацій самоуправління в таборах американської, англійської, 
французької зон окупації (1947–1949) (близько 100 одиниць).

Колекція з історії українського мистецького життя 1930–1990-х рр.: 
афіші, запрошення, програми концертів.

Документи до 1000-ліття Хрещення України–Руси.
Преса радянської України про УВУ.
Голодомор (до історії відзначення роковин Великого Голоду в Ук-

раїні).
ІV. Kінофотофоноархів

В архіві УВУ – тисячі одиниць фонозаписів і кіноматеріалів, у т. ч. – 
“українська частина” фоноархіву Радіо “Свобода”, переданого до УВУ 
після закриття Мюнхенського осідку. (На жаль, напередодні переміщення 
радіостанції з Мюнхена до Праги в 1995 р. величезний “Архів західної 
преси” (Western Press Archive) Радіо “Свобода” було знищено.)

Зберігаються також тисячі одиниць фотодокументів, лише частково 
ідентифікованих В. Леником. Багато незмонтованих фільмів, відзнятих 
на плівці 16 мм у 40–60-х рр. Іваном Проциком, Миколою Жикалюком 
(помер у квітні 2002 р.; його дочка розбирає архів і по частинах передає 
його до УВУ), а також іншими операторами, зокрема про з’їзди українців 
Німеччини, культурні й освітні заходи.

У фоноархіві – записи концертів української музики (хорові й вокальні 
виступи), виступів кобзарів.
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Колекція фотодокументів з архіву п. Калини Чічки-Андрієнко, онуки 
д-ра Кирила Трильовського, засновника і діяча т-ва “Січ”. Є фото В. Сте-
фаника.

Унікальне зібрання документальних матеріалів другої половини 
ХХ ст. з архіву УВУ потребує серйозного фахового впорядкування, опи-
сування відповідно до існуючих міжнародних дескриптивних стандартів, 
введення до якнайширшого наукового і культурологічного обігу. З цією 
метою опрацьовано пілотний проект описування архіву за допомогою сти-
пендіатів з України – професійних архівістів і бібліотекарів. Сьогодні до 
подвижницької праці п. Володимира Леника з опрацювання архіву додалися 
зусилля фахівців з України. У 2003 р. здійснено перший етап масштабного 
впорядкування й описування архіву, який реалізується за фінансової 
підтримки УВУ та Фонду Катедр Українознавства (США). Наступний мате-
ріал рубрики висвітлює подальші результати роботи українських фахівців 
з опрацювання архіву УВУ.

 * Під час підготовки і проведення обстеження зібрань УВУ постійну до-
помогу і консультації надавав колишній ректор УВУ проф. Мирослав Лабунька 
(23.03.1927 – 02.12.2003). Автори також складають подяку за сприяння у роботі 
д-ру Миколі Шафовалу.

 ** На думку В. Леника, детальніше простежити долю архіву П. Курінного 
можна було б за допомогою пасерба вченого Юрія Демського, який живе у Мюн-
хені.

 *** Наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. основну частину архіву Наталії 
Полонської-Василенко, подібно до архіву П. Курінного, було передано з УВУ до 
УВАН.

**** Згідно з інформацією В. Леника щодо долі низки інших архівних зібрань, 
архіви православних церков з Мюнхенських зібрань було передано до Луцька; 
католицькі архіви зберігаються в Єпископській палаті; багато приватних архівів 
знаходяться у членів української громади в Мюнхені; до ОУЖ (діюча донині 
організація в Мюнхені) з Канади надійшли чотири великих пакунки архіву. Архів 
Д. Чижевського, що зберігається у Гейдельберзі, свого часу можна було придбати 
для УВУ, але зробити це не вдалося. У 2001–2002 рр. частину копійних матеріалів 
діловодного архіву УВУ, а також збережені фотонегативи на склі й низку інших 
матеріалів було передано в Україну. Нині вони зберігаються в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

Передані до НБУВ архівні документи широко репрезентують діяльність УВУ 
в різні періоди його існування та за різними напрямами.

Перша група документів – це загальні матеріали: Статут УВУ, довідки та 
огляди з його історії, бібліографія праць, рекламні проспекти, матеріали діяльності 
товариств та комісій, загальні звіти про діяльність за окремі роки, звіти за фа-
культетами.

До другої групи документів, пов’язаної з навчальним процесом в УВУ, входять: 
навчальні плани факультетів; тексти з філософії, історії, права, педагогіки, соціології 
й культури; збірки методологічних праць щодо вивчення мови, історії, педагогіки; 
матеріали особових справ професорів та ректорів УВУ, зокрема формулярні списки, 
анкети, трудові угоди, повідомлення; списки студентів і докторантів, документи про 
діяльність зимових курсів українознавства, богословських і педагогічних курсів, 
листи стипендіатів.
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Чільне місце посідають матеріали про підготовку наукових праць, обговорення 
змісту видань, інформаційні видання та обіжники.

Значна група документів – матеріали ювілейного конгресу, присвяченого 
1000-літтю Хрещення України-Руси, а також про урочисте святкування 50-, 70- та 
75-річних ювілеїв УВУ.

Епістолярій представлено листами від різних добродійних організацій та ус-
танов, окремих осіб щодо фінансової та іншої підтримки діяльності УВУ, окремими 
листами з Ватікану, від Товариства допомоги Українському університету в Нью-
Йорку й аналогічного товариства в Канаді, Федерального уряду Баварії тощо.

Серед документів – матеріали засідань Попечительної ради, Товариства при-
хильників УВУ, документи стосовно діяльності Інституту німецько-українських 
відносин, матеріали Педагогічного інституту, Товариства сприяння українській 
науці, окремі документи НТШ та Українського Науково-господарського ін-
ституту.

Важливий комплекс складають матеріали, що характеризують діяльність 
УВУ з поширення знань про Україну університетською професурою в наукових 
осередках європейських країн.

Крім того, до НБУВ передано книжки з бібліотеки Григорія Комаринського 
(Мюнхен) – видання Української господарської академії в Подєбрадах за 1922–
1998 рр., серед них – комплект Бюлетеня Антибільшовицького блоку націй, 
тритомна історія Господарської академії та інші видання.

Олександр КИРИЛЕНКО, Олег ЯЦЕНКО

АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ В МЮНХЕНІ:

СТРУКТУРА, ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ,
ОПРАЦЮВАННЯ ОСОБОВИХ ФОНДІВ

Від авторів. У жовтні 2003 р. під час відрядження до Мюнхена 
нами було оглянуто бібліотеку та архів УВУ, проведено комплексне 
ознайомлення зі структурою архіву, вивчено кількісний склад, зроблено 
вибірковий аналітичний опис статей деяких таборових періодичних видань 
та здійснено опрацювання певної частини документів загального архіву 
Українського Вільного Університету.

За результатами попереднього обстеження архіву підготовлено схему 
розміщення фондів – топографічну картотеку, визначено найраціональніші 
шляхи їхнього впорядкування, розроблено методику аналітико-синтетичного 
опрацювання документів архіву, принаймні попередньо визначеної разом з 
керівництвом УВУ його частини.

Першочергову увагу приділено опрацюванню особових архівів видатних 
українських істориків Наталії Полонської-Василенко, Петра Курінного, 
Олександра Оглоблина, Івана Мірчука (ці фонди поповнюватимуться в 
процесі подальшого опрацьовування загального архіву УВУ), а також роз-
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робленню структури й формату електронного опису документів особових 
архівів.

У процесі роботи на матеріалі особового архіву Н. Полонської-Василенко 
було зроблено три варіанти опису документів: опис фонду (текстовий 
файл), архівний опис фонду (текстовий файл), подокументний опис фонду 
(записи комп’ютерної бази даних). Прийнято рішення при подальшому 
опрацюванні архіву УВУ взяти за основу варіант архівного опису фонду. 
Нижче подано напрацьовані під час відрядження матеріали.

* * *
За час існування університету зусиллями української еміграції в архіві 

та бібліотеці УВУ накопичено значну кількість документів, які мають для 
України виняткове історико-культурне значення, є складовою частиною 
писемної спадщини українського народу. 

Виходячи з наявних умов формування і зберігання архівних фондів, 
необхідності їх комп’ютерного опрацювання на рівні створення текстових 
файлів і розроблення структури бази даних архівного опису документів, 
під час відрядження нами було визначено такі основні завдання щодо 
опрацювання архіву УВУ:

• детальне ознайомлення з розміщенням та кількісною структурою 
архіву (створення топографічної картотеки фондів з визначенням 
місце-знаходження та кількості тек);

• підготовка відповідного програмного забезпечення та створення ро-
бочих аркушів уведення архівної інформації до комп’ютерної бази 
даних;

• розроблення методики архівного опису особових фондів у текстових 
файлах;

• уведення інформації про документи до комп’ютерної бази даних од-
ного з визначених особових фондів;

• опрацювання особових архівних фондів (визначення структури фондів 
за наявними документами, ідентифікація документів, розміщення 
документів за існуючою структурою, створення текстових файлів 
описів).

За попередніми підрахунками, на 27.10.2003 р. загальний обсяг фондів 
(без урахування фондів кінофотофонодокументів) становив більш ніж 200 
назв фондоутворювачів (1125 тек, приблизно 350 погонних метрів стелажних 
полиць), що загалом складає не менш як 500 тис. аркушів документів.

Фізичний стан багатьох документів через несприятливі умови зберігання 
є незадовільним, паперова основа більшості з них – низької якості. Для 
рукописних матеріалів характерні нестійкі барвники, чимало – й олівцевих, 
зі швидко згасаючим текстом. Частина документів потребує реставрації та 
ремонту, при цьому до 5 % – складної реставрації.

Початку робіт науково-технічного впорядкування передувало попереднє 
вибіркове ознайомлення з усім комплексом матеріалів, їхнім складом і 
змістом. Вивчення зібрання засвідчило, що за своїм походженням це не 
лише власне матеріали “Архіву УВУ”, а й документи української еміграції 
в Німеччині (частково – США). Хоч основу “Архіву УВУ” складають до-
кументи УВУ, поряд з ними є й матеріали з інших архівосховищ української 
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еміграції на теренах Німеччини, які на сьогодні вже перестали існувати. 
Частина документів складена німецькою, англійською, польською, чеською 
та іншими мовами. 

Найбільші труднощі виникали з ідентифікацією документів особового 
походження, передусім листів, встановленням їхніх авторів, дат складання, 
адресатів тощо. Згадана робота проводилась, якщо це стосувался рукописних 
матеріалів, шляхом виявлення особливостей почерку, вивчення реквізитів 
на конвертах та поштових листівках. Необхідно було враховувати форми 
звернення авторів до своїх кореспондентів.

Оскільки кореспонденція дуже часто адресувалася без зазначення 
конкретної особи, необхідно було уважно вивчати всі реквізити документів, 
передусім адреси на конвертах і листівках, підписи, добре знати керівних 
діячів і відповідальних працівників емігрантських організацій, детально 
ознайомлюватися з текстом документів. Такий підхід був потрібен і в роботі 
з іншими комплексами документів. При опрацюванні масивів матеріалів 
Н. Полонської-Василенко, П. Курінного, І. Мірчука, О. Оглоблина, дово-
дилося вирішувати питання групування документів (їх було виявлено в 
інших картонажах).

Незамінним посібником у роботі з документами і матеріалами архіву 
УВУ стала “Енциклопедія українознавства” в 10-ти томах (Париж, Нью-
Йорк, 1955–1984). Вміщені в ній відомості про українські державні, 
військові, громадські, наукові та інші установи й організації на еміграції, 
а також персонального характеру ставали в нагоді при класифікації масиву 
матеріалів, ідентифікації фондозасновників – установ та осіб*.

Структурно архів УВУ за ознаками фондоутворювача, тематики і виду 
документів можна умовно розподілити на чотири основні частини: 1) архіви 
українських організацій, громадських об’єднань, партій, освітніх, наукових 
і культурних закладів на еміграції в Німеччині; 2) особові архіви (або їхні 
фрагменти) видатних діячів української науки і культури, політичних і гро-
мадських діячів на еміграції; 3) тематичні збірки (колекції) документів, зміст 
інформації яких стосується певних країн, подій, державних або міжнародних 
проблем, історичних пам’яток, іншої тематично сформованої інформації; 
4) кінофотофоноархів, (ознайомлення, з цим досить значним за обсягом і не 
менш цінним за змістом зібранням, його кількісний облік і розроблення 
методики опрацювання є справою майбутнього).

На першому етапі науково-технічного впорядкування матеріали було 
класифіковано й розібрано за трьома комплексами: документи установ і 
організацій, матеріали особового походження, тематичні зібрання різних 
видів документів. Основу першого з них склали матеріали українських 
громадських організацій різного профілю й спрямованності – союзів, спілок, 
громад, товариств, наукових установ, навчальних закладів.

* Під час роботи з архівом отримано значну консультаційну допомогу від 
архіваря п. Володимира Леника, передусім щодо історії формування загального 
архівного фонду УВУ та особових фондів видатних діячів української еміграції 
в Німеччині, а також багато цінних фактографічних даних, що стало вагомим під-
ґрунтям у роботі з початкового опрацювання архіву.
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Архів УВУ (з 1945 р.)
Архів УВУ як наукової установи й освітнього закладу, за попередньою 

структурою, складають 44 назви справ (234 теки), але при подальшому 
відпрацюванні структури ця кількість може значно збільшитися. Це вхідна 
та вихідна документація, установчі й розпорядчі документи, особові справи 
студентів, магістрантів і докторантів університету починаючи з 1945 р. 
(бл. 2 тис. одиниць). Навчальні програми, плани, лекційні журнали, списки 
студентів і професури, правила студій на окремих факультетах. Статути, 
звіти, протоколи засідань факультетських рад, протоколи Загальних зборів 
(Професорської колегії) та Сенату (Професорської ради). Оголошення, 
пресові бюлетені УВУ, листування з Баварським урядом. Документи 
першого періоду існування УВУ в Німеччині – спочатку як університетських 
курсів в Аугсбурзі, Геттінгені (серпень 1945 – 1946 рр.), а з 1946 р., коли 
Університет перемістився до Мюнхена, – філії УВУ в Аугсбурзі: заяви 
професорів і асистентів, curriculum vitae І. Шевченка, С. Гаєвського, 
Ю. Шевельова, В. Міяковського, В. Барки, Л. Білецького, В. Шаяна та ін. 
За повідомленням В. Леника, під час переїзду УВУ з Праги до Регенсбурга 
(тут УВУ ще не діяв) було втрачено два вагони матеріалів архіву.

За номінальною ознакою “Архів УВУ” складають: протоколи і стено-
грами засідань конгресів, з’їздів, конференцій, загальних зборів, урочистих і 
жалобних академій (зібрань) української еміграції; звернення, відозви, заяви, 
резолюції, постанови, комунікати, обіжники громадських і професійних 
зібрань, керівних органів політичних партій і громадських організацій на 
еміграції, накази військових установ; звіти з діяльності, інформаційно-
довідкові матеріали з міжнародних та внутрішніх питань життя і діяльності 
еміграції; офіційне та приватне листування, списки й анкети членів різних 
товариств, громад, спілок, особисті документи (паспорти, посвідчення, 
дипломи, членські картки тощо) представників української еміграції, у 
т. ч. щоденники й записники, творчі матеріали (рукописи, рецензії та ін.), 
поштові листівки, візитні картки тощо, фотодокументи (переважно не 
анотовані). Серед матеріалів – чимало чорнеток, робочих проектів різних 
документів, їхніх фрагментів.

Великою групою репрезентовано документи українського студентського 
руху на еміграції – Центрального союзу українського студентства 
(ЦЕСУС) за 1922–1937 рр., Української академічної громади при УВУ, 
Союзу українських студентських організацій у Німеччині та м. Дан-
цигу (1922–1928), Українського студентського товариства в Берліні 
(1931–1941). Серед них – матеріали Конгресу українського студентства 
земель України та еміграції в Празі (22 червня – 7 липня 1922 р.); статути 
українських студентських товариств і громад; протоколи звичайних 
і надзвичайних з’їздів ЦЕСУС та матеріали до них за 1923–1933 рр., 
обіжники, комунікати, бюлетені Управи ЦЕСУС (1923–1928), звіти про 
діяльність українських студентських організацій у Австрії, Німеччині, 
Польщі, Чехословаччині, Західній Україні; інформаційно-довідкові 
матеріали щодо зовнішних зв’язків українського студентства, його участі 
в роботі міжнародних студентських організацій.

УВУ в Празі (фрагмент архіву; програми викладів) (3 теки).
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Братство дивізійників (1950 – 1960-ті рр.) (3 теки).
Братство колишніх вояків УПА.
Ділова спільнота для підтримки української науки (“Дім науки”, 

утворений 1962 р. для підтримки Баварським урядом наукових інституцій: 
УВУ, УТГІ, НТШ; статут ухвалений 1967 р.) (13 тек).

Інститут освітньої політики (Мюнхен) (3 теки).
Клуб “Україна” (Гамбург), створений для допомоги емігрантам, які 

зупинялися в Гамбурзі по дорозі до США (1 тека). 
Комітет допомоги українському студентству (КОДУС), створений у 

20-х рр., існує й досі з відділами у Франції, Австрії; споріднені організації: 
Союз українських студентів у Німеччині (СУСН), Спілка української 
молоді (СУМ) у Берліні (24 теки).

Конгрес Українських Націоналістів (КУН) (2 теки).
Ліга українських політичних в’язнів (ЛУПВ) (1 тека).
Німецько-українське товариство (2 теки).
Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі (НТШ в Європі) 

(4 теки).
Об’єднання українських жінок у Німеччині (ОУЖ) (1 тека).
Організація українських націоналістів (ОУН) (7 тек). 
Письменницька спілка в Аугсбурзі (1 тека). 
Референтура фізичної культури (РФК), що займалася розробленням 

української фахової термінології (Аугсбург; Ляйбгайм; 1945–1947 рр.), 
(2 теки).

Світовий Конгрес вільних українців (СКВУ; 1967–1992); з 1991 р. – 
Світовий конгрес українців (СКУ) (10 тек).

Союз земель Соборної України – Селянська Партія (СЗСУ–СП) 
(1 тека).

Товариство “Волинь” (2 теки).
Товариство “Просвіта”, архів Товариства “Просвіта” таборового 

періоду (1947). Протоколи засідань Ради Товариства; книги реєстрації членів 
“Просвіти” в таборі Шляйсгайм (1946) (2 теки).

Товариство “Січ” (1 тека).
Спілка українських ветеранів (СУВ) (2 теки).
Союз українських воєнних інвалідів (СУВІ), документи за 1947–

1990 рр. (14 тек).
Союз українських журналістів (СУЖ) (4 теки).
Українська Вільна Академія наук (УВАН) (1 тека). 
Українська висока економічна школа (УВЕШ), праці економістів 

Василя Гергеля, Петра Стерча та ін. (2 теки).
Український інтернат “Рідна школа” (5 тек). 
Український технічно-господарський інститут (УТГІ) (2 теки).
Центральне представництво української еміграції (ЦПУЕ) – з 

1945 р.; від 70-х рр. – Центральне представництво української емі-
грації в Німеччині (ЦПУЕН). Серед іншого – комунікати, обіжники 
(1947–1948), таборова рада українських таборів, книги протоколів нарад 
Ради таборів: Ділінгена (1948–1949), Фітбаха (1947), Ройте (1947) тощо. 
Протоколи Пленумів і Президій різних таборових Рад (1948–1949). Анкети 
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переміщених осіб – кількох тисяч українців, що реєструвалися в ЦПУЕ. 
Обіжники Відділу культури і освіти ЦПУЕ (Аугсбург, 1948). Типовий статут 
української гімназії; шкільні програми з різних предметів для народних 
шкіл; правильник іспитів зрілості для українських гімназій; інструкції щодо 
проведення іспитів зрілості з різних предметів. Списки народних шкіл у 
таборах та ін. (50 тек).

Другу частину архіву УВУ складають особові архіви, або їхні фрагменти 
видатних діячів української науки і культури, політичних і громадських 
діячів на еміграції: Тут представлено такі фонди:

Баранів О. (15 тек), Бобикевич О. (1 тека), Бовдій С. (2 теки), Бойко Ю. 
(1 тека), Васькович Г. (2 теки), Ващенко Г. (1 тека), Вітошинський Б. (1 тека), 
Волошин В. (1 тека), Вус М. (1 тека), Гоцій М. (53 теки), Грайнер А. (1 тека), 
Данилів Т. (1 тека), Державін В. (23 теки), Єндик Р. (3 теки), Жикалюк М. 
(1 тека), Зайцев П. (8 тек), Зощук С. (1 тека), Карамзін-Каковський В. 
(2 теки), Кашинський П. (2 теки), Ковальчук Ю. (1 тека), Кох Г. (1 тека), 
Крик П. (1 тека), Крук Г. (9 тек), Крупницький Б. (4 теки), Кубійович В. 
(1 тека), Кузеля З. (1 тека), Кульчицький О. (5 тек), Курінний П. (2 теки), 
Лабунька М. (1 тека), Леник В. (26 тек), Ломацький М. (1 тека), Мару-
няк В. (2 теки), Мацяк М. (5 тек), Мірчук І. (2 теки), Моргун О. (1 тека), 
Мурович В. (5 тек), Назола В. (2 теки), Наконечна С. (5 тек), Наталена 
Королева (1 тека), Науменко Ф. (1 тека), Оглоблин О. (1 тека), Олянчин Д. 
(30 тек), Орелецький В. (3 теки), Оренчук В. (2 теки) Панейко Ю. (1 тека), 
Пачовський Р. (1 тека), Пеленський З. (4 теки), Пелех П. (2 теки), Петлюра С. 
(1 тека), Полонська-Василенко Н. (10 тек), Рудницький Я. (2 теки), Семен-
ко Ю. (4 теки), Соколюк З. (2 теки), Соловей Д. (1 тека), Старицький В. 
(2 теки), Стецюк В. (2 теки), Стечишин М. (2 теки), Чорній С. (1 тека), 
Шах С. (7 тек), Янів В. (15 тек).

До третьої частини належать тематичні зібрання документів, інформація 
яких стосується певних країн, подій, державних або міжнародних проблем, 
історичних пам’яток тощо. Серед них:

– матеріали про Голодомор 1932–1933 років;
– збірка документів про десидентів;
– різні матеріали про українську еміграцію; 
– збірка автографів видатних діячів (автографи О. Кобилянської (1927), 

Б. Лепкого, О. Грицая, Є. Вирового, З. Юзичинської, П. Феденка, 
Б. Кравціва, В. Андрієвського, С. Жука (діяча СВУ), В. Блаватського, 
Б. Гомзина (діяча гетьманського руху), В. Витвицького, Л. Полтави, 
К. Чічки, М. Добрянського, П. Феденка, Б. Мартоса; листи В. Мія-
ковського, Д. Чижевського, В. Леника (колекція таборових посвідчень, 
табір Корнберг, 1949), С. Барана (адвоката, Голови Національної 
Ради);

– збірка статутів (правильників), інших установчих документів про-
фесійних, громадських, політичних, церковних об’єднань, товариств, 
спілок, союзів; організацій самоуправління в таборах американської, 
англійської, французької зон окупаціїі (1947–1949) (близько 100 
одиниць);

– колекція з історії українського мистецького життя 1930 – 1990-х рр.: 
афіши, запрошення, програми концертів;
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– документи до 1000-ліття Хрещення України–Руси;
– преса радянської України про УВУ;
– колекція поштових листівок;
– матеріали до “Енциклопедії українознавства” та “Енциклопедії укра-

їнської діаспори” тощо.
В архіві УВУ збереглася значна кількість одиниць фонозаписів і 

кіноматеріалів, у тому числі – “українська частина” фоноархіву Радіо 
“Свобода”, переданого до УВУ після закриття Мюнхенського осідку.

Зберігаються також тисячі одиниць фотодокументів, лише частково 
ідентифікованих В. Леником. Багато незмонтованих фільмів, відзнятих 
на плівці 16 мм у 40–60-х рр. Іваном Проциком, Миколою Жикалюком та 
іншими операторами, зокрема про з’їзди українців Німеччини, культурні 
й освітні заходи, весілля українців-емігрантів, поховання видатних діячів 
української еміграції та ін. 

У фоноархіві – записи концертів української музики (хорові й вокальні 
виступи), виступів кобзарів.

* * *
Подальше науково-технічне впорядкування архівного фонду УВУ 

дозволить ввести до наукового обігу чималий пласт цінних документів 
з новітньої історії України, більшість яких тривалий час не була відома 
сучасному дослідникові. Разом з тим, на порядку денному стоїть питання 
підготовки міжархівного покажчика документів і матеріалів Наталі 
Полонської-Василенко, окремі комплекси яких зберігаються як у державних 
архівах України, так і тих, що знаходяться за межами нашої держави, 
зокрема в Німеччині (УВУ) та США (УВАН). 

Актуальною, на нашу думку, є й проблема повернення в Україну частини 
архівних документів у вигляді копій. Це стосується, зокрема, документів 
архіву ЦПУЕН та особових архівних фондів, які загалом збереглися в 
незначній кількості й мають виняткову наукову цінність.

ОПИСИ ФОНДІВ 
Ф. 1

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО (Моргун) Наталя Дмитрівна
(1884–1973) – історик, археолог*

Наукові матеріали Н. Д. Полонської-Василенко
№ 1. Історія України: Машинопис. Б. д.; 1–341 арк.
№ 2. Історія України: Машинопис: Продовження. Б. д.; 342–

645 арк.
№ 3. Статті Н. Д. Полонської-Василенко про Д.І. Дорошенка. (1953). 

2 док. 28 арк. 
Д. І. Дорошенко і його громадсько-політична діяльність: Машинопис 

(1953).

* На початку 70-х рр. XX ст. основну частину архіву Наталії Полонської-Ва-
силенко було передано з УВУ до УВАН.
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Дмитро Іванович Дорошенко – історик-державник: Машинопис 
(1953).

№ 4. Наукові матеріали Н.Д. Полонської-Василенко. 1956–1962. 
8 док. 85 арк. 

Процес “Центру дій” 1924 р. (Відбитка) (1956).
До історії першої Новоросійської губернії (1764–1775): Машинопис, 

резюме укр. та нім. мовами (1957).
Die Anfänge des Staates Ukraine-Rus Einleitung: Машинопис 

(22.07.1962).
Друковані праці проф. др. Н. Полонської-Василенко (б. д.).
Нове фальшування історії (с. 46-51) (відбитка з журналу) (б. д.).
Обрання київських митрополитів: Відбитка з журналу “Рідна церква” 

(Ч. 85; б. д.).
Список головних праць Н. Полонської-Василенко (б. д).
Die Ukrainische Akademie der Wissenschaften: Historische Skizze. Teil II: 

1931–1941: Резюме (відбитка зі збірника; б. д.). 
№ 5. Рецензії на книги. 1964–[1969]. Вінніпег. 5 док. 58 арк. 
Важлива праця про Українську Православну Церкву: [Рецензія на книгу] 

Іван Власовський. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т. 1: 
X–XVI ст. – 1955; Т. 2: XVII ст. – 1956; Т. 3: XVIII–XX ст. – 1957; Т. 4: 
XX ст.: Вирізка з газети „Канадійський фармар” (5.12.1964).

Наукові записки 1967–68. Ч. 9–10: [Рецензія]: Машинопис (1969); 
Перша державницька праця з історії України: До 30-річчя виходу в світ 

“Історії України” д-ра Томашівського (фрагмент) (б. д.);
Розвиток науки в Українській РСР за 40 років / Академія наук Укра-

їнської РСР (с. 95–132, 2 прим.);
Der Kampf der Sowjetkommunisten gegen Religion und Kirche: Die Rezen-

sion “Roht P. Religion und Roter Stern”: Машинопис (б. д.).
№ 6. Вирізки з газет публікацій праць Н. Полонської-Василенко. 

1944–2001. Прага, Берлін. 3 док. 37 арк.
Збірка газетних статей (Українське козацтво // Укр. Дійсність (Прага-

Берлін). – 1944. – 10, 20 лист.; Хмельниччина // Укр. Вісті. – [1948]. – Ч. 36–
37, 42, 43; Те саме // Українець у Франції. – Б. р. – № 79; Парк на кістках 
українців // Гомін України. – 1960. – 26 бер.). 

Збірка газетних статей (1100-річчя першого хрещення України-Русі // 
Шлях Перемоги. – 1968. – Ч. 38–40; Київські масакри: Уривок зі спогадів // 
Шлях Перемоги. – 1967. – 11 черв.; З приводу фальшування історії // Укр. 
слово. – 1967. – 11 вер.; Фальшування історії України // Шлях Перемоги. – 
1967. – Ч. 47; Чудо царського парку: Із спогадів про Київ // Укр. думка. – 
1967. – 23 лют.; Сергій Олександрович Єфремов: У 30-ліття процесу СВУ) // 
Свобода. – 1960. – 12 бер.; Грубі помилки // Укр. Вісті. – 1968. – 30 [?]; 
Архів Коша Запорізької Січі // Шлях Перемоги. – 1968. – Ч. 38; Те саме // 
Укр. вісті. – 1968. – 19 трав.; Великий талант: До бібліографії творів Л. Ста-
рицької-Черняхівської // Шлях Перемоги. – 1968. – Ч. 48).

Перші десять років Сімферополя: Пояснення до планів 1786 і 1794 рр. // 
Кримська світлиця. – 2001. – 1, 8 черв. (ксерокопія).
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№ 7. Матеріали, зібрані Н. Полонською-Василенко для своїх робіт 
та за темами, що її цікавили. Б.д. 3 док. 23 арк. 

Добірка газетних вирізок про Дмитра Дорошенка.
Добірка газетних вирізок про Михайла Драгоманова.
Добірка газетних вирізок про Михайла Грушевського. 
№ 8. Виписи з праць різних авторів. Нотатки. Б. д. 4 док. 191 арк. 
Коротка бібліографія з помітками Н. Полонської-Василенко (б. д.).
[Анонимная картка...]: Нотатки (б. д.).
4 зошити з нотатками (б. д.).
Записник (б.д.). 
№ 9. Рецензії на праці Н. Полонської-Василенко. 1973. 2 док. 2 арк.
Овечко І. Епохальне видання – на чужі мови!: [Рецензія на працю] 

Полонська-Василенко Н. “Історія України”. Т. 1. Мюнхен: Укр. вид-во, 
1972 // Америка. – 1973 20 лют. (машинопис, газетна вирізка).

Біографічні матеріали
№ 10. Особисті біографічні документи. 1888–1941 рр. Харків, Київ, 

Москва. 7 док. 25 арк.
Свідоцтво про народження № 8486 (1888). 
Копія свідоцтва про народження рос. мовою (б. д.).
Копія свідоцтва про народження нім. мовою (б. д.).
Копія Диплома про закінчення вищих жіночих курсів на ім’я Полонської 

Н. Д. (1913). 
Безстрокова Паспортна книжка № 357 на ім’я Полонської Наталії 

Дмитрівни (1919). 
Посвідка про шлюб Моргун Олександра Михайловича і Василенко-

Полонської Наталі Дмитрівни № 567 (28.08.1937). 
Витяг з протоколу Вищої атестаційної комісії про затвердження у званні 

доктора історичних наук (17.01.1941).
№ 11. Особисті біографічні документи. 1944–1972. Львів, Прага, 

Пассау, Карлсфельд, Аугсбург, Мюнхен, Міттенвальд, Дорнштадт. 
34 док. 71 арк.

Розпізнавча карта генерального губернаторства (21.02.1944). 
Поліцейська посвідка на ім’я Н. Моргун-Василенко-Полонської 

(16.06.1944). 
Читацький квиток університетської бібліотеки Праги № 1052 

(27.11.1944). 
Посвідчення проф. УВУ в Празі на ім’я Н. Моргун-Василенко-По-

лонської з підписом А. Яковлева (13.02.1945).
Посвідчення № 525/45 на ім’я Н. Василенко-Полонської (2.07.1945).
Посвідчення на ім’я Моргун Олександра і Василенко-Полонської 

Наталії (6.08.1945).
Картка тимчасової реєстрації Військового командування Німеччини на 

ім’я Василенко Н. (13.08.1945) (додаток: Копія нім. мовою).
Наказ Василенко-Полонській Н. з’явитися до університету в Аугсбурзі 

(15.09.1945).
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Перепустка до табору в Карлсфельді на ім’я Моргун Наталії і Моргун 
Олександра (10.11.1945).

Посвідчення викладача історії України у Вищій школі самоосвіти 
(Народний університет) на ім’я Н. Моргунової з підписом декана 
В. Дорошенка (24.12.1945). 

Посвідчення ординарного професора УВУ на ім’я Моргун Н. №120/46 
(2.03.1946). 

Дозвіл проф. Н. Полонській-Василенко на проїзд залізницею (Мюхен-
Міттенвальд) (13.07.1946).

Посвідчення професора Богословсько-педагогічної Академії на ім’я 
Н. Моргун (29.11.1946).

Свідчення пароха православної церкви св. Архистратига Михаїла в 
Міттенвальді, що Н. Моргун є “незмінним працівником на службі хри-
стиянської віри й церкви” (2 прим. нім. мовою і копія укр. і нім. мовами) 
(14.02.1947).

Повідомлення про виселення Н. Моргун з табору Міттенвальд 
(24.02.1947).

Грамота (диплом) дійсного члена НТШ в історично-філософічній секції 
на ім’я проф. д-ра Н. Полонської-Василенко (13.06.1947).

Медична довідка, видана Н. Моргун Диспансером для переміщених 
осіб (визнана хворою на туберкульоз) (24.06.1947).

Посвідчення швеї “Жіночого об’єднання” (Frauenarbeit) на ім’я 
Н. Моргун (28.07.1947).

Лист В. Щербаківського, О. Тарнавського про надання Н. Полонській-
Василенко звання звичайного професора (18.09.1947).

Метрика шлюбу О. Моргуна і Н. Полонської-Василенко, видана 
Михайлівською церквою в Міттенвальді (5.08.1948).

Посвідчення для проїзду залізницею Н. Моргун (25.10.1948).
Грамота дійсного члена УВАН із спеціальності “Історія України” на 

ім’я проф. д-ра Н. Василенко-Полонської (29.07.1949).
Персональний листок УВУ Н. Полонської-Василенко (18.08.1953).
Відповідь італійського консула на звернення щодо відкриття візи до 

Італії Н. Моргун (20.08.1963).
Членське посвідчення (Членська виказка) ЦПУЕН на ім’я Н. Моргун 

(6.06.1967).
Заповіт проф. УВУ д-р Н.Д. Моргун (наукове прізвище Н. Полонська-

Василенко), мешканки Альтегайму, Дорнштадт, поблизу Ульму: Варіанти 
і копії варіантів заповіту (12.03.1968).

Посвідчення про проживання Н. Моргун у Будинку людей похилого 
віку в Дорнштадті (17.03.1969).

Посвідчення професора філософського факультету УВУ на ім’я Н. По-
лонської-Василенко (23.06.1970).

Лист і грамота про нагородження проф. д-ра Н. Полонської-Василенко 
“Хрестом Українського Козацтва” (без мечів) (24.01.1972).

Лист декана філософського факультету УВУ про присвоєння звання 
Почесного доктора УВУ Н. Полонській-Василенко (18.09.1972); Додаток: 
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Бюлетені для голосування в справі надання Почесного докторату філо-
софського факультету УВУ (вересень–грудень 1972); Дані лічильної комісії 
(б. д.).

Автобіографія (б. д.).
Анкета для Української науки (б. д.).
Заповіт на бланку без підпису (б. д.).
[Фрагмент автобіографічного документа] (б. д.).
№ 12. Матеріали до 70-річчя з дня народження і 45-ліття наукової 

діяльності та до інших дат. 1954–1966. Мюнхен, Нью-Йорк. 7 док. 
43 арк. 

Моргун О. До життєпису Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко, 
в одруженні Моргун: З приводу 70-річчя з дня народження та 45-ліття 
наукової діяльності (20.01.1954).

Курінний П. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко: Привіт з нагоди 
ювілею: 70 років життя та 40 років наукової праці на користь Україні: 
Газетні вирізки з “Укр. селянин” (20.02.1954).

Крупницький Б. 70-ліття життя і 45-ліття наукової діяльності проф. д-ра 
Наталії Полонської-Василенко: Рукопис і вирізки з газети “Християнський 
Голос” (28.03.1954).

Запрошення на Ювілейну академію для відзначення 75-ліття народження 
та 50-ліття наукової праці проф. Н. Полонської-Василенко (2.04.1959); 

Омельченко В. Professor Natalja Polonska Wasilenko: Машинопис 
[1962]; 

Омельченко В. Professor N.Polons’ka-Vasylenko: Окрема відбитка з 
“Horizons: Ukr. Students’ Review” (New York, 1966. – Vol. 7, № 1).

Поздоровчий лист УВУ Н. Полонській-Василенко (6.02.1958).
№ 13. Матеріали до біографії. 1973–1993. Мюнхен, Нью-Йорк, 

Сімферополь. 9 док. 37 арк.
Полонська-Василенко Н.: Відбитка з Енциклопедії українознавства 

[197?].
Янів В. [Повідомлення українських періодичних органів про смерть 

Н. Полонської-Василенко] (8.06.1973).
Список промовців на похоронах Н. Полонської-Василенко [1973].
[Янів В.] [Промова над могилою] (1973).
Янів В. Пам’яті Наталії Полонської-Василенко: Слово над могилою: 

Вирізка із газети “Свобода” (21.06.1973).
Оголошення про поминальний вечір в 40-й день після смерті 

(18.07.1973).
Янів В. Проф. д-р Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко та Україн-

ський Вільний Університет [1973].
Семенко Ю. Проф. д-р Н. Д. Полонська-Василенко: До двадцятих 

роковин із дня смерти (21.11.1992).
Рудницький Г. Наталія Полонська-Василенко: Вирізка з газети “Крим-

ська світлиця” (27.03.1993).
Матеріали службової та громадської діяльності.
№ 14. Матеріали службової та громадської діяльності. 1943–1972. 

Львів, Прага, Нью-Йорк, Міттенвальд, Дорнштадт, Мюнхен. 16 док. 
23 арк.
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Лист Українського Центрального Комітету про прийом на роботу 
почесним працівником в якості референта (оригінал і 2 копії рос. і нім. 
мовами; 2.10.1943).

Видавничий договір між “Укр. видавництвом” та Н. Полонською-
Василенко про видання “Історії України (1725–1797 рр.)” (25.10.1943).

Посвідчення “Укр. вид-ва” про отримання рукопису “Київ та Західна 
Европа” (14.12.1944).

Лист деканату філософічного ф-ту УВУ в Празі з інформацією про 
ухвалу Колегії професорів факультету покликати її викладати в УВУ 
(2.12.1944).

Лист ректора УВУ у Празі з інформацією про ухвалу Сенатом УВУ 
покликати її викладати в УВУ (31.12.1944).

Запрошення на вступний виклад проф. Н. Полонської-Василенко і 
П. Ковальова (19.02.1945).

Лист Комітету допомоги скитальцям діячам української культури до Н. 
Полонської-Василенко про переїзд до ЗСА: Копія (16.11.[1947?]).

Угода з “Українським видавництвом” у Мюнхені, вид-вом „Вісник” 
(США) та Н. Полонською-Василенко про видання “Історії України”: Копія 
(18.07.1960).

Посвідка “про одержання Апостольською Екзархією для українців 
католиків візантійського обряду в Німеччині [від Н. Полонської-Василенко] 
до переховання реліквіяр” (22.08.1960).

Комунікат про створення Українського Історичного Товариства: Копія 
[1965?].

Реєстр речей, переданих Н. Полонською-Василенко до Музею ім. 
Шевченка (Лондон) з поштовою квитанцією про пересилку (10.05.1968).

Запитник, стосовно доповнень і уточнень структури програм докторських 
семестрів з підписом та зауваженнями Н. Полонської-Василенко (1969).

Запитник у справі участі у Професорській раді в Мюнхені 25–26 січня 
1969 р. (1969).

Протокол про передання особистих заощаджень Н. Полонської-Ва-
силенко на депозит УВУ в Мюнхені (2.02.1971; 26.01.1972).

Запрошення на 13-ту наукову конференцію Institut zur Erforschung der 
UdSSR (б.д.).

Лист від Парафіяльної Ради при УАПЦ у Мюнхені з проханням 
виступити в таборі з рефератом/доповіддю (б. д.).

Листування: Адресати
№ 15. Полонська-Василенко Н. – дочці Д. Багалія Ользі Дмитрівні. 

Копії. 14 листів. 1932–1941. 20 арк.
№ 16. Полонська-Василенко Н. – Дорошенку Д.І.: Копії. 2 листи. 

Серпень 1945 р., 20.11.1948. 3 арк. 
№ 17. Полонська-Василенко Н. – До деканату філософічного 

факультету УВУ. 1 лист. Б. д. 1 арк.
№ 18. Полонська-Василенко Н. – [Жегуц?]. 1 лист. 26.02.1964. 

4 арк.



УКРАЇНІКА В АРХІВАХ СВІТУ 105

№ 19. Полонська-Василенко Н. – Зиблікевич Е.: Копія. 3 листи + 
1 з додатками, 19.08.1968–25.09.1968. 7 арк.

№ 20. Полонська-Василенко Н. – Іващук В.:Копія. 1 лист. [1966]. 
1 арк.

№ 21. Полонська-Василенко Н. – Іножарському І. П: Копія. 1 лист. 
12.03.1968. 2 арк.

№ 22. Полонська-Василенко Н. – [Квасницькому В.]. 2 листи.  
19.06.1957. 2 арк. 

№ 23. Полонська-Василенко Н. – Кашинському [П.]. 1. Поштова 
картка. 1.08.1961. 1 арк.

№ 24. Полонська-Василенко Н. – Кімміх Е. 1 лист. 15.03.1968. 
6 арк. 

№ 25. Полонська-Василенко Н. – [Курінним] Раїсі Михайлівні та 
Петру Петровичу: Копія. 1 лист. 26.02.1964. 1 арк. 

№ 26. Полонська-Василенко Н. – Левкович І.: Лист + Поштова 
картка. 2 документи. 13.03.1947–25.04.1947. 2 арк.

№ 27. Полонська-Василенко Н. – Мельнику А.: Поштова картка. 
1 документ. 16.11.1970. 1 арк.

№ 28. Полонська-Василенко Н. – [Мірчуку І.] 2 листи. 27.02.1947. 
2 арк.

№ 29. Полонська-Василенко Н. – Моргуну О.: 1 листівка. 1958. 
1 арк. 

№ 30. Полонська-Василенко Н. – [Орелецькому В.?] Копія. 2 листи. 
27.02, 5.05.1964. 2 арк. 

№ 31. Полонська-Василенко Н. – Сівкевич І.Г. 1 лист. 24.06.1968. 
2 арк. 

№ 32. Полонська-Василенко Н. – Фостун С.: Копія. 1 лист. 
12.03.1968. 1 арк. 

№ 33. Полонська-Василенко Н. – Шаян В.: Копія. 2 листи. 9.05.1968, 
20.02.1972. 2 арк. 

№ 34. Полонська-Василенко Н. – Штадтмюллеру Г.: З бібліографіч-
ними нотатками. 1 лист. 24.06.1962. 8 арк.

№ 35. Полонська-Василенко Н. – [Щербаківському В.]. 1 лист. 
18.01.1949. 1 арк.

№ 36. Полонська-Василенко Н. – Яніву В. 1 лист. 1968. 1 арк.
№ 37. Полонська-Василенко Н. – […] Володимиру Михайловичу: 

Копія. 1 лист. 17.10.1972. 1 арк. 
№ 38. Полонська-Василенко Н. – […] Сергію Аркадійовичу і Ользі 

Володимирівні. 1 лист. Б. д. 1 арк. 
№ 39. Полонська-Василенко Н. – […] Фрагмент листа. 1 лист. 

[1973]. 3 арк.
№ 40. Полонська-Василенко Н. – […] Фрагмент листа: Копія. 

1 лист. Б. д.

Листування: Кореспонденти
№ 41. Балинський О. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1968–1973. 

3 арк.
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№ 42. о. Богдан […] – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 
1 арк.

№ 43. Брик Михайло – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 
2 арк.

№ 44. Винар Л. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1973. 3 арк.
№ 45. Витаковичі – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.
№ 46. Вітоняк О. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 2 арк.
№ 47. Волошини С. і [Т.?] – Полонській-Василенко Н. 1 лист. Б. д. 

1 арк.
№ 48. Гадзінський М. – Полонській-Василенко Н. 2 листи, 1973. 

8 арк.
№ 49. Гаюк С. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.
№ 50. Ґлінін А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.
№ 51. Дідович В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1973. 3 арк.
№ 52. Дубова Є. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.
№ 53. [Жегуц І.] – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1964. 2 арк.
№ 54. [Жуковський А.] – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 

2 арк.
№ 55. Зиблікевич Е. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1968. 

5 арк.
№ 56. Іван – Полонській-Василенко Н. 1 документ. 1969. 1 арк.
№ 57. Іванов В. – Полонській-Василенко Н. 8 листів і поштових 

карток. 1961–1964. 9 арк.
№ 58. Іващук В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1949. 4 арк.
№ 59. Іларіон (митрополит) – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 

1963. 1 арк.
№ 60. Іножарський І. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 

2 арк.
№ 61. Кашинський П. – Полонській-Василенко Н. 1 поштова картка. 

1973. 1 арк.
№ 62. Климкевич Р. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1967. 

1 арк.
№ 63. Коваліви Л. та П. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1970. 

1 арк.
№ 64. Корчмарик Б. Ф. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1969. 

48 арк.
№ 65. Кубійович В. – Полонській-Василенко Н. 4 листи. 1972–1973. 

4 арк.
№ 66. [Кульчицький О.] – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 

5 арк. 
№ 67. Курінна Р. – Полонській-Василенко Н. 5 листів. 1972–1973. 

6 арк.
№ 68. Левчук Д., Левчук І. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 

1 арк.
№ 69. Лібицька-Худа А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 

1 арк.
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№ 70. Лук’яненко А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 
1 арк.

№ 71. Маланчук А. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1972. 1 арк.
№ 72. Метенканіч-Іващенко Н. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 

1973. 1 арк.
№ 73. Москаленко А. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1972–1973. 

4 арк.
№ 74. Овечко І. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.
№ 75. [Оглоблин О.] – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 

4 арк.
№ 76. Орелецький В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи. 1964. 

3 арк. 
№ 77. Остапчук О. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1968. 

4 арк.
№ 78. Пашник П. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973; б. д. 

3 арк.
№ 79. Петров – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1944. 1 арк.
№ 80. Семенюк Г. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 4 арк.
№ 81. Синявська Н. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 

1 арк.
№ 82. Скрипник М. – Полонській-Василенко Н. 2 листи. 1973. 

2 арк.
№ 83. Стромецький О. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. Б. д. 

1 арк.
№ 84. Храплива Л. – Полонській-Василенко Н. 1 лист. 1973. 1 арк.
№ 85. Шаян В. – Полонській-Василенко Н. 3 листи, 1968–1970. 

4 арк.
№ 86. Янів В. – Полонській-Василенко Н. 4 листи. 1973. 5 арк.
№ 87. Листи невстановлених авторів до Полонської-Василенко Н. 

11 листів. 1945–1973. 13 арк.

Листівки
№ 88. Листівки до Полонської-Василенко Н. 29 листівок. 1950–1973. 

29 арк.
Безрука О. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;
Биковські М. і Л. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972; 
Вітоняк О. і Г. – Полонській-Василенко Н. 2 листівки. 1972–1973; 
Вітошинська Л. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1967;
Гаюк С. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. Б. д.; 
Демиденки Л., А., І. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1950; 
Зінченко Я., ще 3 підписи – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 

1973; 
Іванов В. – Полонській-Василенко Н. 3 листівки. 1962–1963; 
[Інге?] Єлена – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1964; 
Кубійович В. В. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1969; 
Кужіличка – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1961; 
Кужіми Е. і В. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1953; 
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Курінні Р. і П. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1961; 
Левчуки І. і Д. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972; 
Леник І. і В. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972;
Мизенюк А. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1964;
Миллер Т. – Полонській-Василенко Н. 2 листівки. 1956, 1971; 
Мотенканіч Н. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1972; 
Оглоблини А., О. і Д. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1963;
Петриченко Т. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1973; 
Соколюк З. – Полонській-Василенко Н. 3 листівки. 1965–1973; 
[Скрипник М.] – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. Б. д.;
Турковид Б. – Полонській-Василенко Н. 1 листівка. 1963. 
№ 89. Невстановлені автори листівок до Полонської-Василенко Н. 

18 листівок. 18 арк.

Матеріали господарсько-майнового характеру
№ 90. Різні документи. Архівна спадщина. 1968. 6 док. 39 арк. 
Квитанція “на завдаток на встановлення надгробка після смерті”: 

Оригінал і копія (7.12.1968).
Перелік папок з рукописами (б. д.).
Список документів проф. д-ра. Н.Полонської-Василенко (б. д.).
Список архіву проф. Н. Полонської-Василенко, надісланий до УВАН 

у Нью-Йорку (б. д.). 
Опис архіву: Список адресатів (б. д.); 
Кореспонденція: Список кореспондентів Н.Полонської-Василенко 

(б. д.).
№ 91. Документи щодо дарів Н. Полонської-Василенко музеям. 

1967–1972. 5 док. 10 арк.
Збірка монет, передана Н. Полонською-Василенко Музею ім. Шевченка 

в Лондоні (18.02.1972).
Збірка пам’яток мистецтва, передана Н. Полонською-Василенко Музею 

Шевченка в Лондоні (18.02.1972)
Список листів, надісланих на адресу проф. Д. Левчука для музею-архіву 

ім. Липинського (27.06.1968). 
“Лист документів та предметів із спадщини проф. Н.Полонської, які 

були переслані від УВУ-Мюнхен до УВАН у Нью-Йорку” (4 прим., б. д.).
“Опис речей проф. Н. Полонської-Василенко, що вона має передати 

після смерті за заповітом” (10.05.1967).

Матеріали інших осіб
№ 92. [Моргун О.] Наукові праці та документи. Б. д., 1958. 6 док. 

90 арк. 
Посвідка Крайової Управи Союзу Гетьманців Державників Німеччини і 

Австрії про те, що проф. О. Моргун є Головою Крайового Організаційного 
Суду (20.04.1958);

[Моргун О.] [До питання координації з М.О. в Ульмі]: Записник 
(б. д.);

[Моргун О.] Довідки (б. д.); 
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[Моргун О.] Суспільно-економічний лад У[країнської] Д[ержави]: 
Зошит з нотатками (б. д.);

[Моргун О.] Українське колонізаційне кооперативне Товариство “Січ” 
(б. д.);

[Моргун О.] Церква: Нотатки (б. д.).
№ 93. [Моргун О.] Нотатки. Б. д. 3 док. 87 арк.
[Моргун О.] [Листи до братів]: Зошит з нотатками (б. д.); 
[Моргун О.] Нотатки (б. д.); 
[Моргун О.] Нотатник (б. д.); 
№ 94. [Моргун О.] Нотатки. Б. д. 4 док. 37 арк.
Американський Комітет. Б. Вульферту (б. д.);
В. Липинський. Большевизм. Синдикалісти (б. д.);
[Запис на окремому листку (рос. мовою)] (б. д.);
[Запис на конверті] (б. д.).
№ 95. [Моргун О.] Скорботна мати: Нотатки (б. д.). 1 док. 

106 арк. 
№ 96. Нотатки, зроблені рукою не встановлених осіб. 5 док. Б. д. 

88 арк.
[М. Грушевський і його історична праця] (б. д.);
[1) Історія про нахід Печенігів на задніпрянські околиці...] (б. д.);
[Індоевропейські племена та найдавніший розподіл їх] (б. д.);
[Правдива Енеїда] (б. д.);
[Карфаген був заснований фінікійцями...] (б. д.).
№ 97. Нотатки, зроблені рукою не встановлених осіб. 5 док. Б. д. 

95 арк.
[Історія. Грушевський] (б. д.);
[Polydorus] (б. д.);
[...цікаво б було знати...] (б.д.);
[Синоп, Енета, Теміскіра] (б.д.);
[Початок зародка Укр. історії] (б.д.);
№ 98. Нотатки, зроблені рукою невстановлених осіб. 1 док. Б. д. 

17 арк.
 [Achilles] (б. д.)
№ 99. Документи різних осіб. 1972–1973. 3 док. 4 арк. 
Копія Дозволу, видана С. Мудрику, для передання речей Бібліотеці і 

музею ім. Шевченка в Лондоні від Н. Полонської-Василенко (20.01.1972); 
Обіжник до членства в справі виборів дирекції НТШ (22.01.1973); 
Нотатки до біографії О. Оглоблина (б. д.).
№ 100. Газетні публікації. Вирізки та відбитки статей різних осіб. 

1949–1964. 9 док. 35 арк.
В. Є. Полковник Петро Болобачан і його останні дні: Підбірка газетних 

вирізок [1949]; 
Левчук Д. П. М. Мілюков, німці й українська держава в 1918 році // 

Батьківщина. – 1963. – 18 трав.; 
Міллер М. Українське військо князівських часів: Підбірка газетних 

вирізок [1951];



Міллер М. Озброєння українського війська князівських часів [1951];
Марченко І., Щербаківський В. За національно-релігійне єднання 

українців: Окремий відбиток (1956);
Бібліотека і музей ім. Т. Шевченка: Газетна вирізка [1964]; 
Василенко С. Мій шлях (копії 2 сторінок; б. д.); 
Додаток як розподілювано людність по повітах [України] (таблиця, 

б. д.); 
Фрагмент таблиці з переліком “Промсоюзы и наименования артелей” 

із статистикою (б. д.).
№ 101. Гришко В. До пам’яті учителя: В 25-річчя з дня смерти 

акад. М. П. Василенка. 1960–1961. 4 док. 54 арк.
Лист В. Гришка до Ю. Бойка з приводу публікації статті “До пам’яті 

учителя” (20.11.1960);
Рукопис статті [1960].
Машинопис статті (б. д.);
Вирізка статті з газети “Батьківщина” (1960, ч. 35–40; 1961, ч. 1–2). 

Листи інших осіб
№ 102. Арндт Н. – Леннику В. 1 лист. 30.12.1998. 1 арк.
№ 103. Арндт Н. – Ріттеру Г.К. 1 лист. 30.12.1998. 1 арк. 
№ 104. Винар Л. – Кордубі Ф. 1 лист. 20.03.1973. 1 арк.
№ 105. Листування В. Дідовича (УВУ) та В. Омельченка (УВАН) з 

приводу архіву Н. Полонської-Василенко. 2 листи. 1979. 2 арк.
Дідович В. – Омельченку В. 1 лист. 3.05.1979.
Омельченко В. – Дідовичу В. 1 лист. 15.04.1979.
№ 106. Дублянський А. – Державину В. 1 лист. 8.04.1959. 1 арк.
№ 107. Крупницький Б. – Оглоблину О.: Копія. 1 лист. 12.11.1947. 

1 арк.
№ 108. Кужім-Скоропадська Єлисавета – Державину В. 1 лист. 

7.04.1959. 1 арк.
№ 109. [Кульчицький О.] – Зайцеву П.: Поштова картка. 1 документ. 

1963. 1 арк.
№ 110. Курінний П. – Щербаківському В. 1 лист. 8.06.1947. 1 арк.
№ 111. Луцький М., Луцька Л.Е. – [Моргун] Олександру Михайловичу: 

Копія листа. 1 лист. 28.10.1945. 1 арк.
№ 112. Мокрицький Г. – Леннику В. 1 лист. 20.11.1998. 2 арк.
№ 113. Оглоблин О., Крупницький Б., Щербаківський В. – Мірчуку І. 

1 лист 1.07.1947. 1 арк.
№ 114. Остапчук А. – Антохіву. 1 лист. 27.01.1968. 1 арк.
№ 115. Праксенталер Б. – Леннику В. 1 лист. 26.11.1998. 1 арк.
№ 116. Ріттер К. – Арндту Н. 1 лист. 8.12.1998. 1 арк.
№ 117. Уіллямс Й. – Кузик Д. 1 лист. 16.12.1969. 4 арк.
№ 118. McMaster University – Semenuk A. 1 лист. 15.03.1973. 1 арк.
№ 119. Листи з невизначеними підписами. 4 листи. Б. д. 4 арк. 
[Ващен…] Г. – До Сенату УВУ. 1 лист. Б. д. 1 арк.
[…] – [Кужім-Скоропадській] Єлизавета. 1 листівка. Б. д. 1 арк.
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[…] – […]: Фрагмент листа. 1 лист. Б. д. 1 арк.
[…] – […]: Фрагмент листа. 1 лист. Б. д. 1 арк.

Фотографії
№ 120. Фотографії Н. Полонської-Василенко. Б. д. 3 док. 3 арк.
Н. Полонська-Василенко з чоловіком, О. Моргуном (на вулиці) (б. д.)
Н. Полонська-Василенко з чоловіком, О. Моргуном (у кімнаті) (б. д.).

Ф. 2
КУРІННИЙ Петро Петрович (1894–1972) –

історик, археолог, етнограф і мистецтвознавець
Наукові матеріали П. П. Курінного

№ 1. Нариси історії української археології: Машинопис, переданий 
до бібліотеки УВУ 29 січня 1947 р. [ з 57 до 71 с. текст на обох боках 
аркуша]. Машинопис і копія (30 с.). Б. д. 2 док. 95 арк.

№ 2. Reimser evangeliar – das alteste Schriftdenkmal der Kyi’ver Rus’: 
Машинопис. 10.2.1965 р. 1 док. 46 арк.

№ 3. Der Rajky–Typus der Trypillja-Kultur: Машинопис. Б. д. 1 док. 
5 арк.

№ 4. Вирізки з газет публікацій праць П. Курінного. 1951–1952 рр. 
Аугсбург. 2 док. 7 арк.

Історичні традиції української сім’ї // Авангард. – 1951. – 22 бер.
Місто Гумань. Гайдамаччина (продовження) // Авангард. – 1952. – 

25 бер. 
№ 5. План праці П. Курінного “Археологічне минуле України”: 

Рукопис з нотатками автора. Б. д. 1 док. 1 арк. 
№ 6. Фотоматеріали, зібрані П. Курінним для своєї роботи: 

Борисівський варіант Трипільської культури. Ч. 1–7. Б. д., 1905. 8 док. 
8 арк.

Ч. 1. Борисівське городище (б. д.). 
Ч. 2. Вигляд Завалля (б. д.).
Ч. 3. Ситуаційний план Борисівського городища (б. д.). 
Ч. 4. Загальний план розкопів Борисівського городища (б. д.). 
Ч. 5. Перекрій валу Борисівського городища (б. д.). 
Ч. 6а. Кресленик ями І (1904 р.) 
Ч. 6б. Кресленик ями ІІ (б. д.).
Ч. 6с. Кресленик ями V (Борисівка 1905 р.).
Ч. 7. Посуд типу скитських черпаків (яма ІХ; б. д.).
№ 7. Фотоматеріали, зібрані П. Курінним для своєї роботи:

Борисівський варіант Трипільської культури. Ч. 6d. Б. д. 9 док. 9 арк. 
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої (б. д.).
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 1 – план (б. д.).
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 2 – план (б. д.). 
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 3 – план (б. д.).
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 4 – план (б. д.). 
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 5 – план (б. д.).
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Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 6 – план (б. д.).
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 7 – план (б. д.).
Ч. 6d. Вертикальний перекрій ями ІХ-ої. Штих 8 – план (б. д.).
№ 8. Фотоматеріали, зібрані П. Курінним для своєї роботи: Бори-

сівський варіант Трипільської культури. Ч. 8–12b. Б.д. 17 док. 17 арк. 
Ч. 8.  Зразки кераміки Борисівського городища [5 фото] (б. д.). 
Ч. 9.  Знаряддя праці з Борисівського городища [3 фото] (б. д.). 
Ч. 10а.  с. Чернявки. Зразки кераміки (б. д.).
Ч. 10b.  с. Чернявки. Знаряддя праці (Мотики з кістки; б. д.).
Ч. 10b.  с. Чернявки. Знаряддя праці (б. д.).
Ч. 11.  с. Колодисте. Зразки кераміки (б.д.).
Ч. 12а. с. Озаринці (Попів город). Зразки кераміки [3 фото] (б. д.).
Ч. 12b. с. Озаринці (Попів город). Знаряддя праці [2 фото] (б. д.).
№ 9. Фотографія Софійського собору. Деталь мозаїки, Б. д. Київ. 

1 док. 1 арк.
(735)
№ 10. Фотографії Кирилівської церкви. Б. д. Київ. 37 док. 37 арк.
(815, 1317, 1318, 1322–1325, 1330, 1333, 1337, 1339, 1341, 1343, 1346, 

1347, 1350–1357, 1359, 1361–1368, 1370, 1372, 1375–1377)
Фреска (б. д.) 815
Mariae Reinigung Foto-Kiew (б. д.) 1317, 1318
Darbringung im Tempel (б. д.) 1322
Митрополит Красовський (б. д.) 1323–1325
[...] (б. д.) 1330
Refektorium (б.д.) 1333
Вид на північну зовнішню сторону (б. д.) 1337
Вид на західну зовнішню сторону (б. д.) 1339
Вид на [...] зовнішню сторону (б. д.) 1341
Вид на Кирилівську церкву (б.д.) 1343
Вид на південну зовнішню сторону (б. д.) 1346–1347
Вид на купола (б. д.) 1350
Вид на церкву з півночі (б. д.) 1351
Фреска із зображенням Ісуса Христа (б. д.) 1352
Фреска (б. д.) 1353–1357
Фреска із зображенням св. Кирила (б. д.) 1359
Фреска із зображенням св. Афанасія (б. д.) 1361–1362
Фреска із зображенням Мадонни (б. д.) 1363
[...] (б. д.) 1364
[...] (б. д.) 1365
[...] (б.д.) 1366
Успенні (б. д.) 1367–1368
[...] (б. д.) 1370
Борис і Гліб (б. д.) 1372
Ап. Павло (б. д.) 1375–1376
Фреска із зображенням Авраама (б. д.) 1377
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Біографічні матеріали
№ 11. Особисті біографічні документи. 1950 р. Мюнхен. 2 док. 

2 арк.
Копія диплома докторського іспиту П. Курінного (14.02.1950).
Посвідчення № 76 професора УВУ в Мюнхені на ім’я П. Курінного 

(29.07.1950).
№ 12. Особисті автобіографічні документи. 1945–1949. Мюнхен. 

4 док. 15 арк.
Автобіографія зі списком друкованих праць (1.12.1945).
Автобіографія зі списком друкованих праць і робіт, готових до друку 

(1.07.1949).
Автобіографія [1949].
[Фрагмент автобіографічного документа] (б. д.).
№ 13. Матеріали до біографії. 1972. Мюнхен. 3 док. 3 арк.
Оголошення УВУ про смерть П. Курінного.

Матеріали службової
та громадської діяльності

№ 14. Матеріали П. Курінного щодо вступу на роботу до УВУ. 
1945–1946. Гехштадт/Д., Аугсбург, Мюнхен. 10 док. 14 арк.

Лист П. Курінного до історико-філологічного факультету про надання 
роботи (4.12.1945).

Короткий життєпис (б. д.).
Лист П. Курінного до Сеньорату історико-філологічного факультету 

про надання роботи (3.12.1945).
Реєстр праць П. П. Курінного, які можуть бути виконані (б. д.).
Реєстр праць П. П. Курінного, підготовлених до друку (б. д.).
Короткий життєпис (б. д.)
Лист П. Курінного до В. Щербаківського про надання роботи в УВУ 

(б. д.).
“Реферат-рецензія В. Щербаківського на проф. П. Курінного до Філос. 

Фак. УВУ” (рукопис і дві копії машинопису від 29.01.1946).
№ 15. Матеріали П. Курінного щодо службової діяльності в УВУ. 

1949 р. Мюнхен. 5 док. 5 арк.
Звернення професорів УВУ: Оглоблина О., Крупницького В., Закрев-

ської Г., Полонської-Василенко Н., Щербаківського В. про підвищення 
П. Курінного на посаду звичайного професора (22.07.1949).

Записка П. Курінного до проф. В. Щербаківського про клопотання перед 
Сенатом УВУ щодо надання йому ступеня доктора наук з фаху “Археологія 
України” (29.08.1949).

Лист В. Щербаківського до ректора УВУ проф. Ю. Панейка про за-
твердження П. Курінного в ступені доктора філософії (7.09.1949).

Аркуш з особової справи УВУ із записом про признання П. Курінного 
достойним посади звичайного професора (8.10.1949).

Довідка про передання праці П. Курінного “Монументальні пам’ятки 
трипільської культури” до бібліотеки УВУ. Б. д.
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Листування
№ 16. Курінний П.П. – Дорожинському (голові ЦПУЕ). 8.02.1954 р. 

1 лист. 1 арк.
№ 17. Гудзій Ю. – П. Курінному. 18 вер. 1957 р. 1 лист. 1 арк.
№ 18. Лютаревич П. – П. Курінному. 18 вер. 1954 р. 1 лист. 1 арк.

Матеріали інших осіб
№ 19. Матеріали до біографії П. Курінного і Курінної Раїси Михай-

лівни, надіслані Ю. Денбським. Ноенфарн. 1955–1999. 4 док. 4 арк. 
Лист Денбського Ю. до Ленника В. (23 серп. 1999 р.).
Матеріали до біографії Курінної Р. М. (б. д.).
Фотографія П. Курінного з дружиною [1955–1960].
Фотографія П. Курінного і Н. Полонської-Василенко (б. д.).

Листи інших осіб
№ 20. Щербаківський В. – Панейку Ю. 8.06.1949. 1 лист. 1 арк. 

Ф. 3
ОГЛОБЛИН Олександер (1899–1992) – історик

Наукові матеріали
№ 1. Матеріали до “Історії Русів”. Б. д. 5 док. 21 арк. 
Оглоблин О. “Annales de la Petite-Russie” Шерера й “Історія Русов”: До 

питання про джерела “Історії Русов”: Машинопис. 1 док. 15 арк. 
Оглоблин О. Історія Русів: Резюме укр. мовою (рукопис). Б. д. 1 док. 

1 арк. 
Оглоблин О. Історія Русів: Резюме нім. мовою + 1 копія. Б. д. 3 док. 

5 арк.
№ 2. Матеріали до праці “Українсько-Московська Угода 1654 р.”. 

Нью-Йорк, Торонто. [1954]. 3 док. 31 арк.
Примітки до праці О. Оглоблина “Українсько-Московська Угода 

1654 р.”: Ксерокопія з видання “Оглоблин О. Українсько-Московська Угода 
1654 р.” (Нью-Йорк; Торонто, 1954, с. 79–84). [1954]. 1 док. 6 арк.

Додатки I–III до праці О. Оглоблина “Українсько-Московська Угода 
1654 р.”: Ксерокопія. Б. д. 2 док. 25 арк. (укр. та нім. мовами). 

№ 3. Оглоблин О. Iron Industry in Right Bank Ukraine at the Time of 
Hetman Bohdan Khmelnitskyj: Машинопис. Б. д. 1 док. 2 арк. 

№ 4. Оглоблин О. Нові матеріяли до історії повстання Петра Іва-
ненка (Петрика): Окрема відбитка. Б. д. 1 док. 7 арк.

Біографічні матеріали
№ 5. Матеріали до біографії. 3 док. 4 арк.
Біографічна довідка: Ксерокопія з Енциклопедії Українознавства. Б. д. 

1 док. 2 арк.
2 некрологи О. Оглоблина: Ксерокопії. [1992]. 2 док. 2 арк.
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Листування: Адресати
№ 6. Оглоблин О. – Бойку Ю. Людлов. 21.12.1961–16.11.1962. 5 листів. 

6 арк. 
№ 7. Оглоблин О. – Васьковичу Г. Людлов. 15.11.1981. 2 листи. 

2 арк.
№ 8. Оглоблин О. – Левковичу І.: Листівки. 14.04.1947–18.04.1947. 

2 листівки. 2 арк.
№ 9. Оглоблин О. – Мірчуку І. Трасфельден, Мюнхен, Людлов. 

9.04.1947–21.11.1955. 1 поштова картка + 3 листи. 6 арк.
№ 10. Оглоблин О. – […]. 20.01.1947. 1 лист. 1 арк.

Листування: Кореспонденти
№ 11. Бойко Ю. – Оглоблину О. 29.12.1961–24.09.1962 рр. 3 листи. 

3 арк.
№ 12. Васькович Г. – Оглоблину О. 17.08.1979–24.02.1984 рр. 5 листів. 

5 арк.
№ 13. Державин В. – Оглоблину О. 28.10.1953 р. 1 лист. 1 арк. 
№ 14. Дідович В. – Оглоблину О. 8.06.1962–22.06.1962 рр. 2 листи. 

2 арк.
№ 15. Жегуц І. – Оглоблину О. 6.06.1961–16.08.1961 рр. 2 листи. 

2 арк.
№ 16. Мірчук І. – Оглоблину О. 29.05.1951–9.03.1961 рр. 2 листи. 

2 арк.

Ф. 4
МІРЧУК Іван (1891–1961) –

філософ, історик, культуролог, ректор УВУ
Наукові матеріали І. Мірчука

№ 1. Азійські аспекти в російській історії: Машинопис. Б. д. 1 док. 
16 арк.

№ 2. Вступне слово до збірника УВУ: Матеріали. Б. д. 8 док. 
93 арк.

Рукопис вступного слова. Б. д. 
Машинопис вступного слова до збірника УВУ українською мовою. 

Б. д.
Машинопис німецькою мовою. Б. д.
Друкарський варіант вступного слова (нім. мовою).
№ 3. Доклад проф. І. Мірчука в Римі: Машинопис. [1954]. 1 док. 

2 арк.
№ 4. Призначення нації (Вступне слово): Ксерокопія машинопису. 

1 док. 4 арк.
№ 5. Україна між Сходом і Заходом: Машинопис (укр. і нім. мовами). 

Б. д. 2 док. 31 арк.
№ 6. Українська наука в історичному аспекті: Машинопис. Б. д. 

1 док. 23 арк.
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№ 7. Das Dämonische bei den Russen und den Ukrainern. Ein Beitrag 
zur Bestimmung der ukrainischen Weltanschauung: Машинопис. Б.д. 1 док. 
11 арк. 

№ 8. Die Grund tendenz der russischen Staatspolitik: Машинопис. Б. д. 
1 док. 20 арк.

№ 9. Die leistungen des Ukrainischen volkes auf dem gebiete der Wis-
senschaft: Машинопис. Б. д. 1 док. 23 арк.

№ 10. Die russische Orthodoxe Kirche und die Koexistenz: Машинопис 
та окрема відбитка. 1957. Мюнхен. 2 док. 19 арк.

№ 11. Die Ukrainische Freie Universität in München: Окрема відбитка. 
1 док. 5 арк.

№ 12. Rom, Byzanz und Moskau im kampf um die geistige führung im 
osteuropäischen Raum: Доповідь. 1948. Мюнхен. 1 док. 6 арк.

№ 13. Рецензія на працю проф. Василя Гришка: Панславізм в 
совєтській історіографії і політиці: Рукопис. Б. д. 1 док. 7 арк.

№ 14. Рецензії на працю І. Мірчука “Історія української культури”. 
1952. Мюнхен. 2 док. 3 арк.

Цимбалістий Петро. Проф. д-р Іван Мірчук “Історія української 
культури”: Машинопис. 1952.

Васькович Г. Ad Mirchuk, Kultura. Summary: Машинопис (англ. мовою). 
Б.д. Мюнхен.  

№ 15. Нотатки. Б. д. 2 док. 3 арк.

Біографічні матеріали
№ 16. Особисті біографічні документи. 1941–1952. Берлін, Ляйпціг, 

Мюнхен, Аугсбург. 16 док. 18 арк.
Посвідчення керівника Українського наукового інституту в Берліні: 

Ксерокопія. 31.03.1941 р. Берлін.
Посвідчення директора Українського наукового інституту в Берліні, з 

підписом З. Кузелі: Ксерокопія. 18.02.1945 р. Берлін.
Рекомендація І. Мірчука, видана Старшим пасторатом Ляйпцігу: 

Ксерокопія. 15.06.1945. Ляйпціг.
Посвідчення на ім’я І. Мірчука, в тому що він є директором Українського 

наукового інституту в Берліні, видане Bayer. Staatsministrum fur Unterricht 
und Kultus: Копія. 3.09.1945. Мюнхен.

Доручення на ім’я І. Мірчука представляти в Мюнхені ректора УВУ в 
Празі, з підписом Щербаківського: Ксерокопія. 8.10.1945 р. Мюнхен.

Посвідчення на ім’я І. Мірчука в тому, що він почав працювати в УВУ: 
Копія. 12.01.1946 р. Мюнхен.

Decretum nominationis reverendo Joanni Mircuk per hoc decretum desig-
namus Prof. Studii Theologici: Ксерокопія. 1.03.1946. Мюнхен. 

Посвідчення на ім’я І. Мірчук в тому, що він є ректором УВУ: Копія. 
9.10.1946 р. Мюнхен.

Повідомлення, що проф. д-ра І. Мірчука обрано делегатом на з’їзд 
ЦПУЕ від вищих шкіл і наукових установ: Ксерокопія. 1947. Аугсбург.

Лист о. Леськовича І. до І. Мірчука у справі створення Управи видав-
ництва “Християнського Голосу”: Ксерокопія. 23.10.1952 р. Мюнхен.
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Анкета на ім’я І. Мірчука: Рукопис. Б. д.
Витяг із диплома “In Clarissimum et doctissimum virum Eduardum M. 

O’Connor”: Машинопис. Б. д.
Персональний листок. Б. д.
Свідоцтво № 01005, видане на ім’я проф. І. Мірчука Українським 

національним комітетом: Ксерокопія. Б. д.
Список наукових праць [І. Мірчука]. Б. д.
Curriculum vitae: Машинопис. Б. д. (2 примірники).
№ 17. Матеріали з відзначення 65-ліття проф. д-ра І. Мірчука. 1956. 

Мюнхен. 10 док. 12 арк.
Запрошення на Академію з нагоди 65-ліття проф. д-ра І. Мірчука. 1956 

Мюнхен.
Подяка І. Мірчука за поздоровлення з 65-літтям. Серпень 1956 р., 

Мюнхен.
Проф. д-р Іван Мірчук: З нагоди 65-ліття: Машинопис. Б. д.
Лист-запрошення О. Кульчицькому від декана філософічного ф-ту 

[Державина В.] на святкування 65-ліття І. Мірчука. 12.06.1956. [Мюнхен].
Лист О. Кульчицькому від декана філософічного ф-ту [Державина В.] 

стосовно доповіді на Академії, присвяченій 65-літтю І. Мірчука. 20.06.1956. 
[Мюнхен].

Лист О. Кульчицькому від секретаря факультету [Жигуца І.] стосовно 
запрошення на Академію, присвячену 65-літтю І. Мірчука. 28.06.1956. 
[Мюнхен].

Запрошення І. Мірчука взяти участь у Ювілейній Академії на честь 
його 65-ліття з підписом В. Державина. 4.07.1956. [Мюнхен]. 

Повідомлення про Ювілейну Академію, присвячену 65-літтю І. Мірчука. 
Б. д.

65-ліття проф. д-ра Івана Мірчука: Прес-реліз. 22.06.1956. 
№ 18. Матеріали до біографії. 1950-1986. Мюнхен. 10 док. 37 арк.
Проф. І. Мірчук – вчений і громадянин: Вирізка з газети “Америка” 

(ч. 218 від 30.11.1950 р.).
Проф. Іван Мірчук: Вирізка з газети “Свобода” (ч.149 від 

5.08.1955 р.).
Повідомлення про смерть І. Мірчука: Машинопис, рукопис. 1961. 

Мюнхен (укр. та нім. мовами).
Оголошення УВУ про смерть І. Мірчука. 1961. Мюнхен (укр. та нім. 

мовами).
“Список зложених вінків на могилі Ректора Проф. Д-ра Івана Мірчука” 

[1961].
Проф. Д-р Іван Мірчук: Некролог: Машинопис. [1961].
“Запрошення на Заупокійну Службу Божу і Панахиду в п’яту річницю 

смерти проф. д-ра Івана Мірчука”. 27.04.1966 р. Мюнхен.
“Інформація про Панахиду у 25-ліття смерти проф. д-ра Івана Мірчука”. 

[1986]. Мюнхен.
Голіят Роман С. Проф. д-р Іван Мірчук: Машинопис. Б. д.
Матеріали до життя й творчості Івана Мірчука: Статті, огляди, спогади, 

промови (з портретом). Б.д.
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“Слово на могилі в день 40 річниці дня смерті І. Мірчука”: Ксерокопія. 
[2001]. Мюнхен. 

Листування: Адресати
№ 19. Мірчук І. – Галичину Д. 22.01.1952–24.03.1952 рр. 2 листи. 

2 арк. 
№ 20. Мірчук І. – Галіяту Р. 1950–1960 рр. 71 лист. 74 арк. 
№ 21. Мірчук І. – Луцьківій А. 12.06.1953 р. 1 лист. 1 арк. 
№ 22. Мірчук І. – O’Brian P.M. 18.01.1956. 1 лист. 1 арк. 

Листування: Кореспонденти
№ 23. Білоруський студентський гурток у Мюнхені – Мірчуку І.: 

Копія. 8.03.1947. Мюнхен. 1 лист. 1 арк. 
№ 24. Егард Ганс – Мірчуку І.: Копія. 1948–1951 рр. Мюнхен. 3 листи. 

5 арк.
№ 25. Гельд Ганс Людвіг – Мірчуку І.: Копія. 31.07.1949 р. Мюнхен. 

1 лист. 1 арк.
№ 26. Квасницький В. – Мірчуку І. 1952–1954 рр. Мюнхен. 3 листи. 

3 арк. 
№ 27. [Колесса О.] – Мірчуку І.: Копія. 28.01.1926 р. Прага. 1 лист. 

1 арк.
№ 28. Лаба – Мірчуку І.: Копія. 16.03.1948 р. 1 лист. 1 арк.
№ 29. о. Левенець М. – Мірчуку І.: Копія. Б. д. 1 лист. 1 арк.
№ 30. Левкович І. – Мірчуку І.: Копія. 31.07.1949 р. Амстердам. 

1 лист. 1 арк.
№ 31. Майнцолт Ганс – Мірчуку І.: Копія. 16.04.1946 р. Мюнхен. 

1 лист. 1 арк.
№ 32. Панейко Г. – Мірчуку І.: Копія. Б. д. 1 лист. 1 арк.
№ 33. Райнфельдер Г. – Мірчуку І.: Копія. 29.12.1947–17.10.1950. 

Мюнхен. 2 листи. 2 арк.
№ 34. Сайлер Макс. – Мірчуку І.: Копія. 3.06.1947 р. Мюнхен. 1 лист. 

2 арк.
№ 35. Шарнагль – Мірчуку І.: Копія. 1948 р. Мюнхен. 2 листи. 

2 арк.
№ 36. Шмаус А. – Мірчуку І.: Копія. 21.09.1946 р. Мюнхен. 1 лист. 

1 арк.
№ 37. Auswertiges AMT – Мірчуку І.: Копія. 10.07.1952 р. Бонн. 1 лист. 

1 арк.
№ 38. Der Bundesminister für Vertriebene, fluchtlinge und kriegsgeschä-

digte – Мірчуку І.: Копія. 16.03.1961 р. Бонн. 1 лист. 1 арк.
№ 39. Der Vorsitzende des Kuratoriums des Ukrainischen Wissenschaftli-

chen Institutes – Мірчуку І.: Ксерокопія. 2.01.1932 р. Берлін. 1 лист. 
2 арк.

№ 40. Office of Military Government for Bavaria – Мірчуку І.: Копія. 
1948–1949 рр. Мюнхен. 3 листи. 3 арк.

№ 41. University of Alberta – Мірчуку І.: Копія. 20.06.1933 р. Альберта. 
1 лист. 1 арк.
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№ 42. University of Saskatchewan – Мірчуку І.: Копія. 23.01.1933 р. 
Саскачеван. 1 лист. 1 арк.

Матеріали господарсько-майнового характеру
№ 43. Різні документи. Архівна спадщина. 1948–1961. Мюнхен. 2 док. 

4 арк. 
Лист-доручення на отримання грошей: Копія. 21.09.1948 р. Мюнхен.
Договір між І. Мірчуком та Інститутом з вивчення СРСР: Копія. 

17.03.1961 р. Мюнхен.

Матеріали інших осіб
№ 44. Різні матеріали. 1953–1959. Рим. 3 док. 4 арк. 
Дмитро Галичин: Біографія. Б. д. 
З яких фондів удержується Український університет у Мюнхені?: 

Наші владики допомагають Українському університетові: Вирізка з газети 
“Америка” (24.07.1953). 

Список книжок, пересланих Високодост. Отцеви Михайлови Пришля-
кови в Римі. 6.07.1959. Рим. 

Листи інших осіб
№ 45. Галичин Д. – Голіяту Р. 28.04.1952. Джерсі Сіті. 1 лист. 1 арк.
№ 46. Кульчицький О. – Державину В.: Поштова картка. 15.04.1956. 

Сарсель. 1 док. 1 арк. 
№ 47. Панейко Ю. – Мірчук Марії: Копія. 24.08.1961. Мюнхен. 1 лист. 

1 арк. 
№ 48. Стецюк Б. – Манхеттен Центр. 12.02.1953. Джерзи Сіті. 

1 лист. 1 арк.
№ 49. [Стецюк Б.] – [...]. 23.06.1957. Джерзи Сіті. 1 лист. 1 арк.
№ 50. [Студинський?] – Голіяту Р. 16.03.1951–9.04.1952. Мюнхен. 

2 листи. 2 арк. 
№ 51. [...] – Голіяту Р. 14.03.1952. 1 лист. 1 арк.

Аналітичний опис статей таборових періодичних видань: “Літопис 
українського політв’язня” (1946–1947, Ч. 1–11), “Політв’язень: Бюлетень 
ліги українських політичних в’язнів” (1946, Ч. 4), “Інформації Головної 
управи товариства Українських політичних в’язнів” (1946, № 2–3)

1. Ад. Козаки над Ебром // Літопис українського політв’язня. – 1946. – 
Ч. 3–4. – С. 8–10.

2. Андрієвський Дмитро. Наше ув’язнення // Літопис українського політ-
в’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 27–32.

3. Беркут Е. Різдвяний подарунок // Літопис українського політв’язня. – 
1947. – Ч. 1–2 (8–9). – С. 3–15.

4. ВАП. До генези й росту Ліги У.П.В. // Літопис українського політ-
в’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 38–42.

5. Василенко-Полонська Н. “Облягає Москаль Січу...” // Літопис 
українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 5–9.

6. Відзнака Українських Політичних в’язнів // Інформації Головної 
управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – № 2. – С. 8.
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7. Вітошинський Б. Приміщення, життя, харч і одяг в’язнів у німецьких 
концтаборах // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 1. – С. 17–22; 
Ч. 2. – С. 30–31; Ч. 3–4. – С. 11–13.

8. В-к Оленка. Фає з Осльо // Літопис українського політв’язня. – 1946. – 
Ч. 2. – С. 35–36.

9. Героям слава! // Літопис українського політв’язня. – 1946. – Ч. 2. – 
С. 41.

10. Г-к С. (протоєрей). Одна із жертв гітлєрівського гестапо // Літопис 
українського політв’язня.  1947. – Ч. 3–4 (10–11). – С. 35–38. – Передрук 
із ж-лу “Церква і Життя”.

11. До характеристики “діяльності” президента ЛУПВ // Інформації 
Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – 
№ 3. – С. 26–27.

12. З “праці” ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги українських полі-
тичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 17–18.

13. З видань Українського політв’язня // Політв’язень: Бюлетень ліги 
українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 21–22.

14. З життя Філій ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги українських 
політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 16–17.

15. З. М. День кінчається трагічно: Фрагмент із життя в конц. Таборі 
Оранієнбург-Саксенгаузен // Літопис українського політв’язня. – 1946. – 
Ч. 5–6. – С. 38–42.

16. З. М. Микола Сенишин Лемик // Літопис українського політв’язня. – 
1946. – Ч. 3–4. – С. 27–30.

17. Зайдлєр Павло Еміль. У лікарні Біша // Літопис українського політ-
в’язня. – 1946. – Ч. 2. – С. 10–11.

18. Заклик Відділу архіву і преси Головної управи Т-ва У.П.В. // Інфор-
мації Головної управи товариства Українських Політичних В’язнів. – 1946. – 
№ 2. – С. 8.

19. Заклик Філії ЛУПВ в Регенсбурзі // Політв’язень: Бюлетень ліги 
українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 14.

20. Звіт фінансової Референтури ЛУПВ // Політв’язень: Бюлетень ліги 
українських політичних в’язнів. – 1946. – Ч. 4. – С. 4.
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Олександр ГАРАНІН 

СТАН АРХІВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА
В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ В МЮНХЕНІ:

СПРОБА АНАЛІЗУ
При дослідженні проблем української історії важливу роль відіграють 

документальні джерела, що відклалися у фондах закордонних архівів. На 
особливу увагу заслуговує при цьому архів Українського Вільного Уні-
верситету (далі – УВУ) в Мюнхені, який тривалий час був чи не єдиним 
осередком українознавчих студій, позбавлених впливу заангажованих 
політичних настанов.

На сьогодні ролі УВУ в українській науці присвячена чимала низка 
публікацій. Серед дослідників цієї проблеми В. Батюк, П. Берко, Г. Вась-
кович, С. Віднянський, В. Зілганов, В. Мельник, І. Монолатій, Я. Падох, 
Н. Полонська-Василенко, Я. Рудницький1. У ряді розвідок висвітлено окремі 
аспекти наукової діяльності УВУ. Йдеться, зокрема, про праці, авторами 
яких є В. Андрєєв, Л. Винар, Т. Бублик, О. Вагіна, М. Варварцев, Л. Нагорна, 
Л. Рудницький, О. Ясь2. Діяльність УВУ неодноразово висвітлювалась і на 
сторінках української періодики3.

Разом із тим тривалий час жодна з публікацій не розкривала складу 
та стану архіву УВУ. Ситуація почала змінюватися на краще від 2002 р., 
коли Г. Боряк та Л. Дубровіна після відвідання УВУ підготували короткий 
огляд документальних джерел архіву університету. Матеріали про це було 
розміщено на сайті Держкомархіву України4. Після практичного описування 
О. Кириленком та О. Яценком архіву УВУ ними було підготовлено мате-
ріал, який також розміщено на сайті Держкомархіву5. Власне, це стало 
початком розроблення важливої складової української архівної спадщини, 
передбаченого наказом Держкомархіву від 17 січня 2001 р. “З оголошенням 
рішення колегії Держкомархіву України від 17 січня 2001 р. “Про створення 
баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України 
та документи іноземного походження з історії України” від 23 січня 2001 р. 
№ 4”6.

Мета цього повідомлення – аналіз загального стану архіву та діловодства 
в Українському Вільному Університеті в Мюнхені та характеристика архів-
них джерел, що зберігаються в УВУ і представляють інтерес для розуміння 
проблем, пов’язаних із зарубіжною українікою.

Загалом архів університету і досі не є впорядкованим, знаходиться в 
процесі загального оформлення та описування. Оскільки на 90 % фондів 
не створено власного каталога, їх не систематизовано й не описано, та й 
зберігаються вони в різних приміщеннях університету, пропонуємо власну 
систему описування, скорочення та оформлення посилань, що дасть читачеві 
змогу краще розуміти суть організації архівної справи в УВУ.

© Олександр Гаранін, 2004



УКРАЇНІКА В АРХІВАХ СВІТУ124

У зв’язку з тим, що далі ми посилатимемося виключно на документи 
з фондів УВУ, назву “Архів УВУ” буде вжито лише в першому посиланні, 
надалі ж вказуватимуться лише пошукові дані.

Пропонується такий поділ архіву УВУ: 1) Особові фонди вчених УВУ; 
2) Особові справи студентів та викладачів, у т. ч. запрошених; 3) Загальний 
архів УВУ; 4) Канцелярія; 5) Публікації про університет; 6) Дисертації.

Оскільки про особові фонди вчених УВУ, які зберігаються в архіві 
університету, написано вже чимало, перейдемо до іншої його части-
ни – Особових справ студентів та викладачів, у т. ч. запрошених, УВУ, 
розміщених у шафах в окремій кімнаті. Дана назва належить авторові цих 
рядків, оскільки в УВУ найменування для документів, що зберігаються разом 
у цьому розділі, не існує. Тут відсутні будь-які описові характеристики, 
тобто не зазначено номерів фондів, описів, справ, аркуші. Разом із тим, хоча 
фонд не належить до описаних, усе ж певна систематизація присутня, що 
полегшує роботу з ним. У фонді представлено найрізноманітніші документи: 
від автобіографій та рекомендацій різних осіб до оригіналів дипломів та 
листів.

Мюнхенський університет тривалий час складався з двох факультетів – 
філософського та правничого, і це позначилося на зберіганні особових справ. 
Справи для подальшого користування та зберігання було розподілено на 
дві великі частини, згідно з приналежністю до факультетів студентів та 
викладачів УВУ. Вони зберігаються в окремих папках з шифром ПФ або ФФ, 
де літери ПФ означають “правничий факультет”, а ФФ – “філософський”. 
Для кращого розуміння складу фонду наведемо приклади.

Так, на фото № 1 – розміщені на поличках шафи папки, що мають 
певний шифр. Бачимо, зокрема, папки ФФ-О 4, ФФ-П 1, ФФ-П 2 і т. д. Як 
зазначено вище, літери ФФ означають, що справи стосуються філософського 
факультету, О та П – це літери за алфавітом, що відповідають першим 
літерам прізвищ науковців, за якими зберігаються їх особові справи в архіві. 
Цифри 4, 1, 2 та інші визначають кількісний номер папки за певною літерою. 
Кількість папок на кожну літеру буде різною. Найбільша кількість папок 
позначена літерою К, оскільки найбільше прізвищ починається саме з неї. 
Саме тому в університеті цією літерою позначено у фонді 15 папок.

Для полегшення пошуку особових справ на дверцятах кожної шафи 
розміщено список науковців (також в алфавітному порядку), матеріали про 
яких зберігаються тут (див. фото № 2). Таких списки – два, враховуючи 
факультетську спрямованість. Отже, якщо необхідно знайти, наприклад, 
особову справу Володимира Січинського, який досліджував історичне 
минуле України, варто шукати необхідні матеріали в списку ФФ за лі-
терою С. У результаті знаходимо його особову справу під шифром ФФ- С 4. 
Подібним чином здійснюється й пошук особових справ правників УВУ. Так, 
особова справа історика українського права Л. Окіншевича знаходиться під 
шифром ПФ-О 1.

Загалом архів філософського факультету – це 91 папка, що містить до-
кументи на 388 осіб. Архів правничого факультету складають 73 папки з 
документами на 351-у особу. Крім цього, справи студентів УВУ виокремлені 
(на відміну від справ докторантів та викладачів, у т. ч. запрошених) і не 
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мають власних алфавітних списків. 
На цих справах присутня позначка: 
“студенти”’. Все інше – те саме. 
Загальна кількість папок з особовими 
справами студентів філософського 
факультету – 73, правничого – 76.

Подеколи особові справи дуже 
різняться одна від одної за обсягом. 
Так, справа П. Цимбалістого – на 
130-ти аркушах й осібно зберігається 
в папці з шифром ФФ-Ц 1. Водночас 
особова справа О. Субтельного міс-
тить лише один аркуш, що збері-
гається в папці ПФ-С 57 разом з 
іншими справами.

Привертає увагу Загальний архів 
УВУ*. Крім назви “Загальний архів”, 
на кожній папці зазначено рік та 
число, проставлено велику літеру за 
алфавітом і потім знову рік. Так, у 
написах “Загальний архів 1970-5-Б-
1971” або “Загальний архів 1977-23-
А-1978” роки визначають дату початку та закінчення справ у папці. Цифра 
між ними – це порядковий номер папки (від першої, розпочатої у 1968 р., що 
має номер 1 і продовжується до 1982 року, де має вже 40-й номер). Великі 
літери А, Б і т. д. визначають порядковий номер папок у певний період.

Таким чином, напис “1970-5-Б-1971” свідчить, що це – друга папка 
за 1970–1971 рр. (адже Б – друга літера алфавіту), загалом же – це п’ята 
папка від започаткування Загального архіву. З другого прикладу (1977-23-
А-1978) стає зрозумілим, що ця папка є 23-ю в реєстрі Загального архіву 
й відноситься до 1977–1978 рр., до того ж, за даний період є першою. На 
жаль, Загальний архів не описано й не пронумеровано. Отже, не йдеться 
про такі поняття, як фонд, опис, справа, аркуші. Єдиний принцип, якого 
дотримувалися при формування цих справ – хронологічний. До того ж, 
папки містять дуже різнопланові документи, нерідко – переплутані один 
з одним. 

Серед документів Загального архіву переважають: бюлетені УВУ, 
програми викладів на літні та зимові семестри, офіційне листування, резюме 
викладачів, статті з історії України, а також з історії університету, протоколи 
засідань факультетів, запрошення на святкові заходи, тексти промов на них 
науковців УВУ, матеріали щодо діяльності Товариства сприяння українській 
науці, річні звіти університету тощо8.

Канцелярія УВУ – це найменш упорядкована частина архіву. Проте 
наявність у її складі цікавих і важливих документів свідчить про необ-

* Саме такий напис зроблено на сорока папках за період з 1968 по 1982 рр.
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хідність спеціального опрацювання та описування згаданих джерел. 
Заслуговує на увагу, зокрема, дозвіл Міністерства навчання й віровизнання 
Баварії, наданий УВУ, присуджувати академічні наукові ступені (1950 р.)9 та 
договір про співпрацю між УВУ та Міністерством освіти України за 1992 р.10 
Разом із тим, архів канцелярії УВУ частково дублюється із його загальним 
архівом. У цьому зв’язку постає питання про необхідність описування та 
загальної каталогізації архівних фондів університету.

Невід’ємна частина архіву – Публікації про УВУ. Тут представлені 
газетні й журнальні статті, що вийшли в діаспорі, про діяльність універ-
ситету, його керівних органів, професури. Офіційна назва розділу – “Збірка 
журнальних і газетних статей про діяльність УВУ, професури, градуантів і 
фундації (неповна збірка)”. Матеріали, які впорядковано у хронологічному 
порядку, складають 27 папок-томів. Том 1 включає матеріали за 1970–
1975 рр., том 2 – за 1975–1977 рр. Від 1978 р. кожен том відповідає певному 
року. Більшість папок упорядкував П. Гой, і лише останню, 27-му, через 
смерть дослідника, – О. Гой.

У двох перших папках, як зазначено у 26-му томі збірок11, неповним 
є реєстр діяльності професури УВУ. Це сталося через брак потрібних 
матеріалів і нестачу часу на перегляд відповідних підшивок газет і журналів. 
Серед періодичних видань, матеріали з яких зібрано – Гомін України, Наша 
мета, Новий шлях, Поступ, Свобода, Український голос, Шлях – Канада; 
Мета, Народна воля, Українські вісті – США; Праця, Хлібороб – Бразилія; 
Наше слово – Польща; Українська думка – Лондон; Християнський голос – 
Мюнхен тощо.

На перший погляд, згадані збірки більше нагадують наукові збірники, 
ніж добірки архівних документів (у них повсюдно зазначено рік, місце 
видання, кількість сторінок публікації, їх автора). Проте при вивченні 
особової справи П. Гоя, де вміщено й довідку “Друковані праці Петра 
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Гоя”12, впадає в око, що до них віднесено й вищезгадані збірки статей (із 
зазначенням років, томів та кількості сторінок). Власне, це й стало пош-
товхом до віднесення збірок статей про УВУ до архівних джерел.

Складова архіву УВУ – це й Дисертації. Вони становлять інтерес з 
двох причин: по-перше, – з огляду на зміст, по-друге, з точки зору свого 
оформлення.

В університеті існує каталог дисертацій, які було захищено тут, скла-
дений у хронологічному порядку. Дисертації зберігаються в одному з від-
ділів бібліотеки, як зазначено на фото № 3, також у порядку хронології. 
Перша дисертація датується 1942 р., остання – 2004 р. Серед дослідників, 
які захищали дисертації в УВУ в царині історії, І. Білас, Л. Винар, П. Гой, 
В. Косик, І. Монолатій, І. Срібняк13 та ін. Проте в каталозі бракує ряду 
важливих даних щодо дисертацій, зокрема не вказано кількості сторінок, 
тому, щоб посилатися на них, необхідно опрацьовувати ці дослідження.

У зв’язку з тим, що договір про визнання дипломів між УВУ та Вищою 
атестаційною комісією України укладено лише в 2004 р.14, а до того часу не 
існувало загальних вимог щодо оформлення дисертацій в УВУ, залишився 
цікавий спадок для дослідження цього питання. Відсутність єдиних правил 
оформлення дисертацій призвела до чималої їх строкатості. У дисертаціях не 
завжди названо, наприклад, провідну установу, вид роботи – габілітаційна 
чи докторська, є відмінності в розміщенні змісту роботи – він може йти в 
кінці або на початку дослідження, подеколи – навіть після вступу до роботи, 
різниться кількість сторінок та літератури.

Деякі дисертаційні роботи супроводжують не прийняті в Україні но-
татки. Так, у докторській дисертації Дмитра Куликовського від 1955 р. на 
звороті першого листа написано: “Рукопис цієї праці закінчено ще в грудні 
1953 р., під час перебування автора на лікуванні в санаторію м. Гавтінг 
близько Мюнхену. Цей друк її закінчено 29 квітня 1955 р. в числі п’ятьох 
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примірників”15. Інший цікавий запис належить Любомирові-Зиновію Крох-
малюку (1950 р.). На сторінці 102 його дисертації міститься такий напис: 
“Заява. Отцим заявляю, що дисертаційну працю, під заголовком “Церковний 
Устав князя Володимира Великого”, я написав самостійно, а чужі думки 
виявив у своїй праці дослівно або змістовно, зазначаючи місце джерел. 
Вище подану працю я не предкладав ніколи і нігде до якого-будь іспиту”16. 
З огляду на зазначене спадає на думку доцільність написання наукової 
роботи за темою “Дисертації УВУ як джерело пізнання історії України” 
або подібною до неї.

Загалом, архівні фонди УВУ дозволяють більш глибоко досліджувати 
історичне минуле України, сприймати історичні події через призму діяльності 
Українського Вільного Університету. Конче потрібно активізувати роботу 
із систематизації та описування документів і матеріалів, що зберігаються 
в архіві університеті.

Висловлюю щиру подяку канцлеру мюнхенського університету М. Ша-
фовалу, секретарю університету М. Франкевич та всім службовцям УВУ 
за люб’язну допомогу в роботі з документами архіву, що уможливило 
підготовку цієї статті.
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Ігор СКОЧИЛЯС

ПРОТОКОЛИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ВІЗИТАЦІЙ
ЛЬВІВСЬКО-ГАЛИЦЬКО-КАМ’ЯНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ

XVIII ст. У ФОНДАХ ЦДІАЛ УКРАЇНИ

До першовартісних джерел з історії українсько-білоруських земель 
ранньомодерного періоду, що перебували у складі Речі Посполитої, 
належать протоколи генеральних (єпископських) візитацій церков і мо-
настирів Київської унійної митрополії. Хронологічно вони охоплюють другу 
половину XVII–XVIII ст., а територіально – майже всю Білорусь, більшу 
частину етнічної території розселення українців (історичні Берестейщину, 
Брацлавщину, Волинь, Галичину, Львівщину, Підляшшя, Поділля та 
Холмщину), а також південь сучасної Литви й окремі регіони Росії (зокрема 
Смоленщину).

Візитаційна документація, поряд з іншими матеріалами церковного по-
ходження – книгами духовних судів, актами консисторій, метричними кни-
гами, реєстрами церков, списками парафіян тощо, є комплексним масовим 
джерелом з історії та культури України. Вона охоплює окремий період, сто-
сується певної проблеми, має однакові властивості й ознаки (ординарність 
походження, гомогенність змісту, однотипність форми). Попри очевидну 
цінність цих матеріалів, протягом тривалого часу їхнє вивчення проводилось 
епізодично й поверхово, через що практичне використання протоколів 
візитацій у наукових дослідженнях було неспівмірним з їхнім багатющим 
інформаційним потенціалом.

Протоколи генеральних візитацій Львівського владицтва Київської митро-
полії початково зберігалися в єпархіяльному, консисторських, деканатських 
і парафіяльних архівах і активно використовувалися в пастирсько-адміні-
стративній практиці Унійної Церкви. Після поділів Речі Посполитої, в 
нових суспільно-політичних та еклезіальних умовах, ця документація 
набула практичного застосування поза межами Церкви, ставши суб’єктом 
публічного права в Австрійській монархії (Галичина) та Російській імперії 
(Поділля). Однак упродовж першої половини XIX ст. візитаційні матеріали 
поступово вийшли з ужитку, що пояснюється, зокрема, появою нового 
способу справочинства – реєстрації документів, а не їхнього впису. Після 
1848 р. вони також перестали бути об’єктом канонічного права Церкви, і 
їх вилучили з обігу. Більшість протоколів і надалі зберігалася в церковних 
канцеляріях, частина осіла у приватних колекціях, решту ж було передано 
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до архівів, рукописних збірок бібліотек і музеїв України та Польщі. Одна 
з найбільших у Центрально-Східній Європі візитаційних збірок Київської 
Церкви зберігається в Центральному державному історичному архіві 
України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ).

Як відомо, свій родовід ЦДІАЛ пов’язує з Архівом гродських і земських 
актів, заснованим австрійською владою у Львові 1784 р.1 Офіційно ж 
установа, з її сучасною структурою, була створена 1939 р. під назвою 
Центральний архів давніх актів у Львові на базі низки документальних 
збірок Львова. У 1958 р. архів отримав свою теперішню назву, яку осу-
часнено відповідно до реалій незалежної України. Сьогодні ЦДІАЛ є 
однією з найбільших в Україні скарбниць писемних джерел і налічує понад 
мільйон одиниць зберігання, що хронологічно охоплюють величезний 
часовий відтинок – XII–XX ст.2 Окрім інших матеріалів, архів акумулює 
унікальні пам’ятки з історії Київської Церкви й інших конфесій в Україні 
та суміжних з нею державах. Якщо збірка Національного музею у Львові 
відома передовсім своїми оригінальними книгами візитацій XVIII ст., 
то у ЦДІАЛ відклалася найчисленніша колекція копіяріїв візитаційної 
документації Київської унійної митрополії, у т. ч. Львівської єпархії, а 
також більшість збережених парафіяльних книг з уписами протоколів 
пастирських ревізій та чорнові, підготовчі матеріали канонічних оглядів 
церков Галичини і Поділля. Ці документи зосереджені в багатьох фондах 
і мають різну джерельну вартість.

Фонд Галицького намісництва
Певні матеріали, що стосуються єпископських візитацій Львівської 

єпархії, можна знайти у фонді Галицького намісництва. Ця інституція (до 
1854 р. мала назву Крайове губернаторство) серед іншого контролювала 
й діяльність релігійних громад краю протягом усього австрійського пе-
ріоду. Конфесійні справи перебували в компетенції ряду департаментів 
намісництва (зокрема, діяльністю Галицької митрополії опікувався 3- й 
департамент), тому документи з історії греко-католицьких парафій роз-
порошено в багатьох частинах збірки. Найбільше їх збереглося в 13-му 
та 20-му описах, що сформовані з інвентарів церков та інших матеріалів, 
в яких ідеться про фінансовий стан парафій3. Масовість (понад 200 тис. 
одиниць зберігання) і недостатня археографічна опрацьованість документів 
церковного походження змушує обмежитись їх вибірковим переглядом. 
На жаль, вдалося виявити тільки один візитаційний протокол – опис 
церкви м-ка Кукизів 1763 р., що був виготовлений наприкінці XVIII ст. 
за розпорядженням куликівського намісника Григорія Петрушевича й 
апробований кукизівським мандатором Ігнатієм Яневським4.

Матеріали Галицької фінансової прокуратури
Серед документів цього фонду особливе значення має 9-й опис, 

де згруповано інвентарні описи рухомого та нерухомого майна церков 
і монастирів Галичини. Вони укладалися на вимогу створеної 1775 р. 
Фінансової колегії у Львові, до обов’язків якої входило вирішення судових 
суперечок у майнових справах5. Поява цих джерел пов’язана з намаганнями 
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Львівського губернаторства отримати точні відомості про економічний 
стан релігійних громад у Галичині, які уряд потребував для визначення 
матеріальних потреб служителів культу та вартості бенефіціїв віровизнавчих 
громад. Ініціатива губернаторства мала й фіскальну мету. Тому наприкінці 
XVIII – на початку ХIХ ст. було проведено оцінку вартості понад 3,5 тис. 
костелів, монастирів і церков Галичини. Основну інформацію занотовували 
в т. зв. “Консиґнаціях” і “Специфікаціях”6, що часто опиралися на факто-
логічний матеріал протоколів генеральної візитації Львівської єпархії. Так, 
у документах церкви с. Божиків спеціально наголошувалося на тому, що 
“Специфікація” з описом ґрунтів парафії підготовлена згідно з візитацією 
[...] 1759 р.”7. Ця група актів пройшла відповідну процедуру підтвердження 
дідичами (власниками) маєтків, деканатськими та парафіяльними урядами, 
війтами сільських громад і магістратів міст, іншими суб’єктами тогочасного 
права Австрійської держави. Збірка Галицької фінансової прокуратури є 
найчисельнішою в Україні колекцією копіяріїв візитаційної документації. 
Вона створює цілісне уявлення про побутування, правові рамки та практичне 
застосування в монархії Габсбургів цього комплексу церковних джерел.

Більшість протоколів візитацій фонду 159 складають копіярії кінця 
XVIII – середини XIX ст. Їхня територіальна репрезентативність була 
детермінована потребами в таких матеріалах Галицької фінансової проку-
ратури, фіскальних служб, що проводили інвентаризацію майна парафій, 
по-друге, організаційним потенціалом місцевих урядовців, готовністю 
панських доміній урядів співпрацювати з губерніальними комісарами та, 
по-третє, наявністю відповідних документів у парафіяльних і деканатських 
архівах Галичини.

Всього з-поміж матеріалів Галицької фінансової прокуратури було 
виявлено 830 копій описів 460 церков, що стосуються генеральної візитації 
1758–1765 рр., а також 317 копій описів 159 церков кінця XVIII–XIX cт., 
що стосуються інших пастирських ревізій Львівської єпархії XVIII cт. 
(126 копій – канонічного огляду 1753–1757 рр., 170 копій – візитації 
1782–1785 рр.; дві копії – ревізії 1738–1744 рр.). Загалом збірка акумулює 
1147 копій візитаційних описів 619 унійних храмів Львівської єпархії, 
які відклалися серед інвентарних описів нерухомого майна церков, 
розташованих на території тодішніх (дані 1855 р.) Бережанського (судово-
податкові повіти Бережани, Бібрка, Бурштин, Козова, Перемишляни, 
Підгайці, Рогатин, Ходорів)8, Жовківського (повіти Белз, Великі Мости, 
Жовква, Куликів, Любачів, Немирів, Рава-Руська, Сокаль, Угнів, Цішанів)9, 
Заліщицького, що пізніше був реорганізований у Чортківський (повіти 
Борщів, Буданів, Гусятин, Заліщики, Копичинці, Мельниця, Товсте, Чортків, 
Язлівець)10, Золочівського (повіти Броди, Буськ, Глиняни, Залізці, Зборів, 
Золочів, Кам’янка-Струмилова, Олесько, Радехів)11, Львівського (повіти 
Львів, Винники, Городок, Щирець, Янів)12, Самбірського (повіти Бориня, 
Дрогобич, Комарно, Лука, Меденичі, Підбуж, Рудки, Самбір, Стара Сіль, 
Старе Місто, Турка)13, Станіславівського (повіти Богородчани, Бучач, Галич, 
Делятин, Монастириська, Надвірна, Солотвино, Станіславів, Тисмениця, 
Товмач)14, Стрийського (повіти Болехів, Войнилів, Долина, Журавно, Калуш, 
Миколаїв, Рожнятів, Сколе, Стрий)15 та Тернопільського (повіти Гримайлів, 
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Збараж, Золотники, Ігровиця, Медин, Микулинці, Скалат, Теребовля, 
Тернопіль)16 округів (циркулів).

Серед матеріалів Галицької фінансової прокуратури рідкісними 
знахідками є протоколи генеральних візитацій церков Поділля. Виявлені 
копіярії сімох описів храмів колишнього Кам’янецького крилосу17 своєю 
появою зобов’язані передовсім ініціативі адміністрації Гримайлівського 
маєткового ключа, що протягом 1798 р. підготувала для Фінансової колегії 
копії протоколів пастирської ревізії тих церков, що розташовувалися на 
території цієї панської латифундії18.

Окрім великого масиву копій кінця XVIII – початку XIX ст., у фонді 
159 відклалися також 13 візитаційних книг парафіяльних архівів, основу 
яких становлять протоколи єпископських ревізій. З них п’ять кодексів 
постали безпосередньо під час канонічного огляду Брідського анклаву в 
1783–1785 рр., про що свідчать автографи генерального візитатора Олексія 
Ганкевича. Більшість з них є неоправленими, деякі (із с. Закомар’є) засвід-
чувалися домініяльним урядом, а інші використовувались як візитаційні 
формуляри для впису актів деканських відвідин в останній чверті XVIII ст.19 
Чотири кодекси репрезентують єпископську ревізію 1753–1757 рр. До них 
увійшли тогочасні копії візитації Галицького крилосу, що були виготовлені 
здебільшого в Галицькій консисторії її нотарієм Василем Могильницьким 
для практичних потреб Святоюріївської парафії в с. Озеряни, храму в 
с. Вікторів (описи 1756 р.), а також Сваричівської церкви (опис 1754 р.) та 
парафіяльного архіву в с. Трофанівка20.

Книги Крайової Табулі
Крайова Табуля була заснована 1780 р. для обліку нерухомого майна 

та підтвердження прав власності на земельні угіддя державних і церковних 
інституцій та приватних осіб, а також для врегулювання інших майново-
господарських справ. Із 1850 р. Табулю підпорядкували Крайовому судові21. 
Величезний за обсягом документальний фонд (охоплює 45 тис. справ за 
1632–1939 рр.) надійшов до Бернардинського архіву після 1927 р. і почат-
ково зберігався в будівлі Королівського арсеналу22.

У Крайовій Табулі відклалися книги запису найрізноманітніших доку-
ментів. Серед них особливе зацікавлення викликають записові книги, що, як 
правило, провадились осібно для населених пунктів, чернечих згромаджень 
і релігійних організацій23. Окрему групу становлять 110 книг облят (Liber 
Fundationum) дарчих грамот костелам, монастирям, церквам та іншим 
культовим установам на території Галичини, які вели канцеляристи Табулі 
впродовж 1784–1804 рр.24 Їхній перегляд з метою виявлення візитаційної 
документації Львівської єпархії засвідчив, що туди здебільшого вписувалися 
протоколи візитацій латинських дієцезій – Краківської (1595–1598, 1608, 
1748, 1764 рр.), Перемишльської (1727, 1745 рр.), Холмської (1603, 1672 рр.), 
а також римо-католицьких монастирів25. Значно рідшими є знахідки мате-
ріалів пастирських ревізій Греко-Католицької Церкви (так, для Холмської 
єпархії виявлено лише один протокол візитації26).

Львівська єпархія XVIII cт. у цьому масиві книг представлена візи-
таційними описами восьми унійних церков, які були облятовані у 1786–
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1795 рр. парафіяльними урядами з копій, виготовлених у Кам’янецькому 
та Львівському консисторських архівах27. Усі вони належать до матеріалів 
генеральної візитації 1758–1765 рр., однак репрезентують різні етапи її 
проведення та відмінні концепції опису церков. Більшість копій містить 
повний візитаційний протокол, решта ж – тільки опис земельних угідь28. Для 
всіх облятованих документів збереглись їхні оригінальні відповідники, тому 
виявлені у Крайовій Табулі копії мають, скоріше, допоміжне значення.

Архів Львівської греко-католицької
митрополичої консисторії

Це документальне зібрання постало 1806 р. на основі архіву Львівської 
єпархії. Структурно матеріали консисторії поділялися на чотири тематичні 
групи: а) архів митрополії та ординаріїв; б) архів архиєпархії; в) архів 
метричних книг; г) реєстратура нових актів (з 1929 р.). Після того, як у 
1945 р. митрополича консисторія припинила своє існування, її документальна 
частина, що перебувала перед загрозою цілковитого знищення, була 
передана до державного архіву29.

Серед матеріалів Львівської консисторії протоколи генеральних 
візитацій не виокремлено. Вони відклались у різних описах фонду і не 
становлять цілісного комплексу. Частина з них потрапила до збірки опису 
1а під назвою “Specificatio Beneficiorum seu Ecclesiarum Parochialium Leop-
oliquondam existentium ac super reperibilium cum suus fundationibus nec non 
omnium Ecclesiarum Diaeceseos Leopoliensis cum fundatione nennularum”30. 
Очевидно, колекція сформувалась як доказова частина до судових справ, 
пов’язаних із земельними суперечками греко-католицьких парафій з 
домініями, і надійшла до консисторії від парафіяльних урядів31. Ця збірка 
містить до- та післявізитаційну документацію, що відображає підготовку й 
проведення ревізій церков Львова та деяких інших храмів у 1740–1744 рр. 
Тут виявлено також описи церков Галицького крилосу 1753–1757 рр. і більш 
як десять протоколів генеральних візитацій 1758–1765 рр. Деякі з них були 
вписані до Крайової Табулі або використовувалися при укладанні церковних 
інвентарів парафій32, а опис Миколаївської церкви в с. Коцюбинчики 
Скальського н-ва скопійовано з оригінальної книги в Кам’янецькій унійній 
консисторії 1786 р. без купюр. У одній зі справ було віднайдено матеріали 
канонічного огляду Брідського анклаву 1783–1785 рр. (збереглась одна 
тогочасна копія з с. Ренів та шість пізніших копій 1794–1805 рр., що були 
замовлені Збаразьким деканатським урядом)33.

Опис 1 фонду представлений лише двома візитаційними протоколами – 
описами церков у сс. Дорошів Великий і Дорошів Малий 1763 р., один з 
яких є тогочасною копією, виготовленою для парафіяльного архіву34.

Інша група документів Львівської греко-католицької консисторії (опис 
1б), що налічує близько 6,5 тис. справ, поряд з презентами, ерекційними 
грамотами та інвентарями, охоплює близько 60 візитаційних описів церков 
Львівської єпархії. Серед них тільки шість протоколів є тогочасними копіями, 
виконаними для парафіяльних архівів безпосередньо під час канонічних 
ревізій. Певне зацікавлення викликають тогочасні копії візитаційних 
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описів церков 1758–1765 рр. – Гусятинського унійного н-ва на Поділлі 
(сс. Вільховець і Сорока) та м. Чортків і с. Чемеринці. Натомість  документ 
із Завалівської парафії належить до матеріалів ревізії 1753–1757 рр.35

Решта візитаційної документації (55 одиниць зберігання) є копіями 
описів понад 40 церков Львівської єпархії XVIII ст.36 Майже всі вони були 
виготовлені наприкінці XVIII ст., хоча окремі матеріали поповнювали архів 
консисторії і в першій третині XIX ст. Більшість цих джерел відображає 
пастирську активність львівського єпископату в 1758–1765 рр., проте є й 
окремі акти, що стосуються єпископських ревізій 1738–1744 рр. (одна копія), 
1753–1757 рр. (вісім копій), 1782–1785 рр. (п’ять копій). Ці матеріали, на 
відміну від документів Галицької фінансової прокуратури, копіювалися 
переважно не з книг парафіяльних архівів або домініяльних урядів, а з 
оригіналів візитаційних книг Галицької чи Львівської консисторій. 

“Архів історії унії”
У Галичині міжвоєнного періоду найбільшою церковною інституцією, 

де зберігалася документальна спадщина Унійної Церкви, поряд з Націо-
нальним музеєм був “Архів історії унії”, заснований митрополитом Анд-
реєм (Шептицьким) у 1928 р.37 Збірку започатковано матеріалами приватної 
колекції родини Шептицьких у Прилбичах. Основним завданням “Архіву” 
було “збирання та збереження документів і пам’яток історії етнічних укра-
їнських земель, а також Литви, Польщі, Білорусі, Росії, документів з 
історії православної, греко-католицької та римо-католицької церков”38. 
Він складався з двох відділів: “Архіву старих актів” (до 1917 р.) та “Ар-
хіву нових актів” (міжвоєнний період). До першого відділу, що хроно-
логічно охоплював добу середньовіччя та новий час, входила найцінніша 
частина архіву – писемні пам’ятки Церков києвохристиянської традиції. 
Основу “уніятики” становили матеріали капітул, консисторій, деканат-
ських і парафіяльних архівів, духовних семінарій, листування єрархії, 
стародруки, акти державних інституцій тощо. Зокрема, сюди потрапила 
колекція львівського офіціала Антонія Левинського у складі Музею Антона 
Петрушевича39.

Уже в перший рік свого існування “Архів історії унії” налічував понад 
3700 документів, що розмістилися в митрополичих палатах Святоюрського 
комплексу40. У міжвоєнний період “Архів” став важливим дослідницьким 
центром Західної України. За фінансової підтримки митрополита такі його 
самовіддані співробітники, як директор Іван Шендрик (у минулому – керів-
ник видавничого відділу Генерального штабу УНР41), Богдан Барвінський, 
Григорій Дворянин, Андрій Дзедзик, Роман Зубик, Борис Ольхівський42, 
Володимир Пелех та Олександр Цинкаловський43, здійснювали надзвичайно 
плідну едиційну й археографічну діяльність. За кільканадцять років у 
Галичині, на Волині, Холмщині, Підляшші, в Білорусі та Литві ними було 
виявлено й перевезено до Львова тисячі документів, що стали предметом 
детального археографічного вивчення44. На жаль, ці багатообіцяючі студії 
перервала перша радянська окупація Львова45. Певні можливості для цер-
ковно-історичних досліджень відкрилися, як це не парадоксально, в роки 
Другої світової війни. У цей період кир Андрей намагався реанімувати 
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наукову роботу з вивчення документальної спадщини українських Церков. 
За його ініціативою було підготовлено проект статуту Церковно-архео-
графічної комісії, покликаної координувати наукову працю різних осіб та 
інституцій. Її головним завданням, за задумом Шептицького, мали бути 
“визбирування й систематизування відповідного матеріялу, як рукописного, 
так і вже передніш опублікованого, в аспекті науково-об’єктивної аналізи 
причин роз’єднання колись єдиної Української Церкви й з глибокою вірою 
в її майбутню єдність”46. Однак в умовах військового стану та переслідувань 
німецькою окупаційною владою Комісія не зуміла розгорнути своєї діяль-
ності, й лише після війни була відроджена в діаспорі. З початком Другої 
світової війни “Архів історії унії” припинив своє існування, а після насильної 
ліквідації УГКЦ у 1946 р. його документи опинилися в Історичному архіві, 
причому їх було розпорошено по різних фондах. Окремі матеріали “Архіву” 
потрапили до ЛНБ ім. В. Стефаника та Національного музею47.

Сьогодні колекція “Архіву історії унії” складається з 11-ти тематичних 
груп документів48. Серед них, зокрема, – протоколи більшості генеральних 
візитацій церков Львівської єпархії XVIII ст. Вони надходили до “Архіву” 
від греко-католицьких парафіяльних і деканатських урядів, до чого їх 
заохочував особисто Андрей (Шептицький), а також від приватних осіб 
і громадських організацій. Наприклад, візитаційну книгу с. Закомар’є 
“Архіву історії унії” подарував у квітні 1931 р. якийсь М. Матвієнко, а 
такий самий фоліант із с. Гошів Малий передав у жовтні 1936 р. Ярослав 
Гординський49. Колекція протоколів візитацій поповнювалася й під час 
численних археографічних експедицій співробітників цієї інституції.

На відміну від інших фондових збірок, в “Архіві історії унії” збереглися 
тільки два копіярії візитаційної документації 1758–1765 рр., виготовлені 
наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Виявлено також близько десяти копій 
протоколів ревізії 1782–1785 рр. Одна з візитаційних книг парафіяльних 
архівів (с. Мільно) містить протокол генеральної візитації луцького єпископа 
1764 р., матеріали якої (як і ревізії Львівської єпархії) залучалися панськими 
домініями для оцінки церковних бенефіцій у Галичині50.

Загалом у фонді Львівської митрополичої греко-католицької консисторії 
зберігаються 44 такі кодекси, куди були внесені тогочасні копії протоколів 
генеральних візитацій окремих церков 1745–1748, 1753–1757, 1758–1765, 
1777–1782 та 1782–1785 рр.51

Львівський греко-католицький
митрополичий ординаріат

Матеріали цього фонду в основному відображають роботу ординаріату, 
утвореного на початку 1860-х рр. Він координував діяльність Львівської 
архиєпархіяльної консисторії та капітули, а також брав участь у церковному 
управлінні. Зокрема, ординаріат здійснював контроль за матеріальним станом 
парафій і монастирів52, у зв’язку з чим тут відклалося багато документів 
з історії церков Галичини. У цій збірці виявлено єдиний візитаційний про-
токол – опис храму с. Чернихів 1760 р., що є частиною корпусу джерел 
про церковне землеволодіння XVI–XVIII ст. Протокол візитації було 
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скопійовано Богданом Барвінським для подальшої публікації на початку 
XX ст. з візитаційної книги, що зберігалася в архіві його родини53.

Протоігуменат монастирів
Чину Св. Василія Великого

Архів сформувався після 1772 р., коли із приєднанням Галичини до 
Австрійської монархії Коронна василіянська провінція була реорганізована 
у протоігуменат, що підпорядковувався Архимандричій курії54. Центральний 
архів і бібліотека протоігуменату творилися переважно з документальних 
збірок василіянських монастирів Галицької провінції. Тут відклався цілий 
комплекс джерел з історії окремих обителей, у т. ч. “акти обстежень” мо-
настирів Святопокровської провінції55. Саме серед цих матеріалів було 
виявлено візитаційних опис Рипнянського василіянського монастиря 1756 р., 
який обстежувався тоді у рамках генеральної ревізії Галицького крилосу 
1753–1757 рр.56 Документ є тогочасного копією оригінального протоколу, 
що була зроблена для монастирського архіву, вірогідно, під час канонічного 
огляду. Він засвідчує намагання львівських владик навіть після Дубненської 
капітули 1743 р. зберегти вплив на частину василіянських монастирів 
єпархії. Водночас джерело унаочнює недостатній контроль за чернечим 
життям з боку самого Чину, адже єпископська візитація Рипнянського 
монастиря була б неможливою в разі, якби архимандрит особисто відвідав 
його протягом шести місяців після єпископського напімнення.

Архів Львівської римо-католицької
митрополичої капітули

Як дорадчий і виконавчий орган консисторії з XV ст., капітула мала 
власний архів і бібліотеку, що слугують цінним джерелом з історії та 
культури західних земель України57. Ставши власником ряду поселень у 
Галичині (у XVI ст. їй належало 10 сіл), Львівська латинська капітула тим 
самим перетворилася на одного з впливових ктиторів унійних парафій у 
своїх маєтностях. Цим і пояснюється наявність у її архіві численних копій 
протоколів генеральних візитацій церкви с. Пикуловичі (згадане поселення 
було придбане капітулою ще 1469 р.58). Описи місцевого храму 1741 та 
1765 рр., скопійовані наприкінці XVIII – на початку XIX ст. з візитаційних 
книг Львівської унійної консисторії, містили докладний опис не лише 
земельних угідь, але й церковного опорядження, храму, дзвіниці, а також 
відомості про пароха59.

Архів графів Лянцкоронських
Серед родинно-маєткових фондів ЦДІАЛ візитаційну документацію 

Львівської єпархії віднайдено тільки в архіві Лянцкоронських. Земельні 
володіння цього давнього польсько-українського роду розташовувалися 
в Бібрському та Жидачівському повітах, а також поблизу Чорткова та на 
Поділлі60. Як власники або орендатори маєтків, Лянцкоронські патронували 
церкви і костели на цій території. Колятори парафій мали забезпечувати 
належне матеріальне утримання церковних бенефіцій. З цієї причини в 
архіві Лянцкоронських і відклалися тогочасні копії протоколів генеральної 
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візитації 1758–1765 рр. для церков на Поділлі (сс. Бабшин Кам’янецького 
н-ва і Салівка Ягільницького н-ва) та в Ходорівському ключі (с. Загірочко і 
м. Ходорів), де зафіксовано параметри дотацій для духовенства та очікувані 
натуральні прибутки із земельних угідь. Ці матеріали свідчать про їхнє 
широке практичне застосування в тогочасній системі соціально-економічних 
відносин, а також розкривають механізм контролю за виконанням Рефор-
маційних декретів візитаторів61.

Архів Петра Контного
Науковий архів Петра Контного, дослідника флори і фауни Українських 

Карпат, довголітнього співробітника Природничого музею у Львові, 1972 р. 
був придбаний істориком П. Пироженком, а після його смерті переданий 
до ЦДІАЛ62. Відвідуючи під час подорожей Карпатами місцеві українські 
церкви, П. Контний виявив в одному з храмів парафіяльний архів. Серед 
цих матеріалів, що увійшли до приватної збірки дослідника, опинилися й 
дві копії протоколу генеральної візитації церкви с. Барвінкова Косівського 
н-ва 1757 р. Вони були виготовлені 1834 р. (розділ “Церковні ґрунти”) і 
затверджені греко-католицьким деканатським урядом у 1875 р. Там само 
зберігається протокол деканської візитації місцевої Миколаївської церкви 
1846 р.63 Попри свою вторинність, ці матеріали вказують на потенційні 
можливості джерельної евристики візитаційної документації у сучасних 
парафіях західного регіону України.

Хронологічна репрезентативність
візитаційних матеріалів

Візитація 1730–1733 рр. Особливу наукову вартість мають документи, 
пов’язані з візитацією церкви Різдва Христового в Жовкві 1733 р. Їхня 
цінність у тому, що це єдиний збережений для цього регіону візитаційний 
протокол єпископської ревізії 1730–1733 рр. Знахідка документа дає змогу 
більш підставово стверджувати про ширшу територіальну охоплюваність 
цієї генеральної візитації. “Інвентар” Жовківської церкви, укладений під 
час ревізії 1733 р., з’ясував також ім’я візитатора єпархії в Руському 
воєводстві – василіянина Сильвестра (Мальського), а також уможливив 
реконструкцію документальної основи візитаційного протоколу (акти 
єпископських ревізій дозамойського періоду та звичні інвентарні описи 
церков)64. Водночас доведено, що пізніші генеральні візитації (зокрема 
ревізія 1741 р.) дуже часто обмежувалися тільки реєстрацією нових над-
ходжень або втрат церковного інвентаря, що нівелює джерельне значення 
цього виду документації.

Візитація 1738–1744 рр. Як і інші візитації Львівської єпархії першої 
половини XVIII ст., ревізія 1738–1744 рр. представлена у фондах ЦДІАЛ 
незначною кількістю матеріалів. Переважно це обстеження церков Га-
лицького та, почасти, Львівського крилосів (у фонді 159 збереглись 
описи шести унійних храмів цього періоду, в “Архіві історії унії” – тільки 
одного)65. Усі виявлені копії відтворюють або повний візитаційний протокол, 
або ж тільки розділ “Церковні ґрунти”. Найбільше зацікавлення викликають 
джерела, що проливають світло на обставини проведення генеральної візи-
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тації семи львівських храмів (Благовіщенського, Святомиколаївського, 
Різдва Богородиці (“На Тарнавці”) на Краківському передмісті, а також 
Успенського Ставропігійського, Богоявленського, Воскресенського та П’ят-
ницького) у вересні 1743 – березні 1744 рр. Очевидно, ці матеріали походять 
з парафіяльних архівів згаданих церков66. Серед них відклались як чорнові, 
підготовчі протоколи опису церков (інвентарні описи майна храмів, архівні 
довідки), з численними закресленнями й виправленнями, так і їхні чистові 
варіанти, що свідчать про ретельність підготовки генеральної візитації 
Львова 1743–1744 рр. Вони були виконані львівськими парохами напередодні 
ревізії та подані для верифікації візитаторові Мойсею (Богачевському). 
Після цього укладався самий протокол генеральної візитації (до якого до-
датково вписано інформацію, зібрану ревізором безпосередньо в парафії). 
Документ був внесений до візитаційної книги Ркл-17, з якої пізніше й були 
виготовлені (відмінним від оригіналу почерком) списки для парафіяльних 
архівів міських церков.

Візитація 1745–1748 рр. Маргінальність матеріалів цієї візитації у фон-
дах архіву пояснюється тим, що парафії та домініяльні уряди Галицького 
крилосу послуговувалися протоколами ревізії 1753–1757 рр., які містили 
більш сучасні та репрезентативніші відомості про церковні бенефіції греко-
католицьких парафій. У фонді 159 та в “Архіві історії унії” знайдено тільки 
три описи храмів (один з них є тогочасною копією) останнього етапу ревізії 
1745–1748 рр.67 Ця документація не вносить нічого нового в наші знання про 
генеральну візитацію Григорія Тиховича, проте засвідчує один з перших у 
Львівській єпархії випадків практичного використання візитаційної книги 
Ркл-16.

Візитація 1753–1757 рр. Більшість копій протоколів цього періоду, 
що відклалися в ЦДІАЛ (20 одиниць зберігання), мають свої оригінальні 
відповідники у візитаційному кодексі Ркл-18. Деякі з них є тогочасними 
копіями (три парафіяльні книги). Саме ці збірки документів ревізії 
1753–1757 рр. започаткували в середині XVIII ст. парафіяльні канцелярії 
у багатьох церквах Галицького крилосу (наприклад, с. Тужилів)68. На 
відміну від пізніших візитаційних описів, у даному разі переважно копію-
вали весь протокол обстеження храму, з огляду на невеликий обсяг і 
неструктурованість розділів.

З цього ряду візитаційних матеріалів вагоме наукове значення для 
з’ясування географії та хронології єпископської ревізії 1753–1757 рр. мають 
акти двох церков Теребовельського н-ва (м-ко Микулинці та с. Прошова)69. 
Вони доводять, що згадана візитація охопила не тільки Галицький крилос, як 
досі вважалося, але й Бережанський. Щоправда, оригінальна документація 
цього етапу канонічної ревізії до наших днів не дійшла, тож особливості 
програми обстеження Бережанського крилосу та її спорідненість з візитацією 
Галицького крилосу залишаються нез’ясованими.

Викликають зацікавлення також описи храмів у м. Завалів (документ 
зберігся повністю) та с. Слав’ятин, що виявились єдиними відомими нам 
протоколами візитації Завалівського н-ва Галицького крилосу, яка від-
бувалася тут у листопаді–грудні 1753 р.70
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Візитація 1758–1765 рр. З-поміж величезного масиву копіяріїв цієї 
ревізії джерельну цінність становлять передовсім описи унійних церков 
Поділля, адже більшість архівів Кам’янецького та Барського крилосів 
свого часу було втрачено. Вони важливі не лише для реконструкції терито-
ріальних і хронологічних меж візитації Івана Громницького, але й для 
дослідження її реґіональної специфіки. Впадає в очі, що майже всі подільські 
протоколи походять з тих парафій Кам’янецького крилосу, які 1772 р. були 
приєднані до Австрії (Гусятинське, Кам’янецьке, Сатанівське, Скальське, 
Червоногородське, Ягільницьке н-ва). Причому для Кам’янецького, 
Червоногородського та Ягільницького н-в оригінальні візитаційні книги 
відсутні, тобто згадані копіярії у фондах львівського архіву виступають 
єдиним джерелом інформації про зміст і структуру цих втрачених візи-
таційних протоколів. Привертають увагу своїм походженням описи семи 
унійних церков Гусятинського н-ва, що були одночасно виготовлені 
Гримайлівським домініяльним управлінням наприкінці XVIII ст.71

Візитація 1771–1772 рр. Унікальною знахідкою у фондах ЦДІАЛ є 
єдиний відомий на сьогодні протокол генеральної візитації Кам’янецького 
крилосу 1771–1772 рр., оригінальні матеріали якої, очевидно, були втрачені 
вже в останній чверті XVIII ст. Йдеться про опис церкви с. Вовківці 
Кам’янецького н-ва 1771 р., що представлений у фонді Галицької фінансової 
прокуратури розділом “Інквізиційний процес”72. Документ дає підстави 
стверджувати, що згадана єпископська ревізія охопила не тільки Барський 
крилос, але й усе Західне Поділля, однак була, припускаємо, перервана 
у зв’язку з австрійською окупацією галицької частини Кам’янецького 
крилосу.

Візитація 1777–1782 рр. Не менш інтригуючими є й протоколи гене-
ральної ревізії 1777–1778 рр. трьох церков Галицького н-ва (опис храму в 
с. Майдан зберігся повністю у книзі парафіяльного архіву)73. Ці джерела 
підтверджують раніше висловлену гіпотезу про те, що в другій половині 
1770-х рр. на Прикарпатті розпочалося масштабне єпископське обстеження 
греко-католицьких церков, яке завершилося в 1781–1782 рр. візитацією 
Долинського н-ва (ці матеріали акумульовані в Інституті літератури 
ім. Т. Г. Шевченка). Оригінальна візитаційна книга з протоколами опису 
церков Галицького крилосу 1777–1782 рр., цілком вірогідно, як і решта 
візитаційної документації австрійського періоду, могла потрапити до 
державного архіву у Відні або до канцелярії Львівського губернаторства. 
Саме даною обставиною пояснюється відсутність матеріалів цієї єпископ-
ської ревізії у фондах ЦДІАЛ та інших архівних інституцій.

Візитація 1782–1785 рр. репрезентована здебільшого копіями кінця 
XVIII–XIX ст. (170 описів церков виявлено у фондах Галицької фінансової 
прокуратури та понад 20 – в архіві Львівської консисторії), а також трьома 
візитаційними книгами парафіяльних архівів. Переважно переписувався один 
розділ протоколу – “Церковні ґрунти”. Копіярії збереглися для більшості із 
120 обстежених Олексієм Ганкевичем церков Брідського анклаву. Таким 
чином, матеріали ЦДІАЛ уможливлюють дослідження пастирської ревізії 
1782–1785 рр. як за оригінальними книгами у Національному музеї у Львові, 
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так і за достатньо повною колекцією їхніх копій у фондах львівського 
архіву.

Візитація 1786–1787 рр. ЦДІАЛ диспонує єдиною віднайденою досі 
збіркою документів, що засвідчує проведення в Галичині у середині 
1780- х рр., одночасно з єпископською ревізією Поділля, генеральної візи-
тації, очолюваної владикою Білянським. Мова йде про чорнові варіанти 
опису церков Сколівського та Стрийського н-в у жовтні 1787 р. – теренів, 
переданих незадовго до цього зі складу Перемишльської єпархії під омофор 
львівського єпископа. Візитаційні описи були зроблені безпосередньо в 
парафіях, під час обстеження міських церков Сколього та Стрия, і містять 
численні правки й уточнення74. Вочевидь, саме з цих чорновиків пізніше 
було виготовлено оригінальний протокол візитації обох намісництв, який, 
на жаль, не зберігся. До описуваної збірки ввійшли також реєстр церков 
і парохів, укладений візитатором, протокол засідання деканатського со-
борчика (на якому головував Петро Білянський), “Ординація” – розпо-
рядження генерального візитатора парохам за підсумками канонічного 
огляду н-в, а також акти візитаторського духовного суду.

* * *
Джерельна евристика матеріалів пастирської діяльності унійного 

єпископату Львівського владицтва XVIII ст., що проводилася протягом 
1996–2004 рр. у ЦДІАЛ, дала змогу виявити й опрацювати основний 
комплекс візитаційної документації, яка за способом зберігання поділяється 
таким чином:

– чорнові, підготовчі матеріали;
– оригінальні візитаційні книги;
– візитаційні книги деканатських архівів;
– візитаційні книги парафіяльних архівів;
– візитаційні збірники;
– тогочасні копії й обляти та списки кінця XVIII – початку XX ст.
Територіальна та хронологічна охопленість протоколів генеральних 

візитацій є досить репрезентативною. Підрахунки свідчать, що до наших 
днів дійшло лише близько 40 % досліджуваних матеріалів. Найбільше 
лакун має джерельна база Барського та Кам’янецького крилосів, а також 
документація єпископських ревізій Галичини австрійського періоду. 
Зокрема, віднайдено тільки десяту частину деканатських візитаційних книг 
і всього 4 % – парафіяльних.

Незважаючи на відчутні втрати візитаційної документації протягом двох 
останніх століть, вона охоплює дані про 27 василіянських монастирів та 
унійні церкви Львівської єпархії в 2623-х поселеннях, що розташовувалися 
на території сьогоднішніх Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, 
Тернопільської, Хмельницької, частково Кіровоградської, Одеської, Чер-
каської областей України та лівобережних районів Республіки Молдова.

Автор свідомий того, що далеко не всі матеріали генеральних візитацій 
Львівської єпархії XVIII ст. були виявлені й описані. Потенційні мож-
ливості введення до наукового обігу візитаційної документації пов’язані 
із кверендою книг гродських і земських судів (де можуть зберігатись 
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обляти описів церков Львівської єпархії XVIII ст.), актів магістратів міст 
і громадських урядів Галичини та документів домініяльних управлінь, що 
здійснювали адміністративну і судову владу на території панських маєтків. 
Дотичні до теми матеріали, цілком імовірно, можна віднайти у фондах 
унійних деканатів і монастирів та фамільних архівах магнатських родин. 
Усе ще неопрацьованими залишаються матеріали канонічних обстежень 
Галицької митрополії XIX ст. Поза межами дослідження залишилася й багата 
колекція візитаційних описів василіянських монастирів Святопокровської 
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Олександр ПЕТРЕНКО

ДОКУМЕНТИ ПОВІТОВИХ ЗЕМСЬКИХ СУДІВ
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ
ПИТАННЯ ПРО МАНУФАКТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО

У ПРИВАТНИХ МАЄТКАХ НАПРИКІНЦІ ХVIII –
У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

У першій третині ХІХ ст. панський маєток на Східному Поділлі 
практично не був задіяний у промисловому мануфактурному виробництві. Це 
пояснювалося передусім загальним пануванням натурального виробництва 
та відсутністю внутрішнього ринку промислових товарів. Виробляти ж їх 
для продажу за кордоном не було сенсу, оскільки Західна Європа в цьому 
плані була далеко попереду і не потребувала краму зі сходу.

Проте, окремі найзаможніші магнати робили спроби запровадити у своїх 
маєтках мануфактури: суконні, полотняні, скатеркові, шкіряні, мідноливарні 
тощо. Найбільша питома вага припадала на суконні фабрики (терміни 
“фабрика” і “завод”, оскільки фігурують у документах досліджуваного 
періоду, вживаються у цій роботі, однак лише як синоніми терміну “ману-
фактура”). Це пояснювалося сталим попитом на їхню продукцію, як серед 
місцевого населення, так і з боку держави, військове відомство якої постійно 
закуповувало сукно для потреб обмундирування армії.

Зрозуміло, що на Східному Поділлі не було спеціалістів, які б могли 
запровадити фабрику, а потім керувати виробництвом у ній. Тому звичайною 
практикою серед дідичів було запрошення іноземних, переважно німецьких, 
майстрів (так званих “фабрикантів”), які й займалися технічною стороною 
справи. Необхідне обладнання теж закуповувалося за кордоном.

На Брацлавщині найбільше суконних фабрик було організовано в 
маєтках графів Потоцьких (гербу Пілява): у Тульчині, Немирові, Ладижині, 
Дашеві, Ямполі, Ворошилівці. Тульчинська суконна фабрика була найдав-
нішою – її запровадили ще в 70-х рр. ХVIII ст.1

Порушене нами питання певною мірою висвітлено в ряді праць з 
історії України. Так, О. О. Нестеренко у своїй монографії з історії розвитку 
промисловості на Україні досліджує й проблематику мануфактурного 
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виробництва. Зокрема, автор констатує наявність у маєтках Східного Поділля 
на початку XIX ст. суконних, полотняних, панчішних, мідноливарних, 
селітряних, цегельних та інших мануфактур і зазначає, що майже повсюдно 
на них використовувалася праця селян-кріпаків. Відтак автор характеризує 
їх як докапіталістичні.

Про становлення та діяльність панських суконних мануфактур йдеть-
ся у праці Т. І. Дерев’янкіна “Мануфактура на Україні в кінці ХVІІІ – 
першій половині ХІХ ст. Текстильне виробництво”2. Автор відтворив 
генезу розвитку суконної промисловості – від розсіяної мануфактури до 
фабричного підприємства. Значну увагу приділено, зокрема, панським 
мануфактурам Правобережної України, а серед них – Східного Поділля. 
На основі широкого статистичного матеріалу доведено, що мануфактури 
зазначеного регіону були порівняно невеликими й відігравали другорядну 
роль у загальних обсягах виробництва сукна в Україні .

У фондах Державного архіву Вінницької області зберігаються доку-
менти, що дають уявлення про діяльність промислових підприємств у пан-
ських маєтках Східного Поділля наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст. 
Йдеться, насамперед, про фонди повітових земських судів: Вінницького 
(ф. 480), Брацлавського (ф. 507), Ямпільського (ф. 477), Гайсинсько-Оль-
гопільського (ф. 792) та Махнівського (ф. 865). Найінформативнішою 
групою джерел у зазначених фондах є т. зв. актові книги записів, іншими 
словами – нотаріальні судові книги. Це річні зшитки копій нотаріально 
засвідчених документів найрізноманітнішого характеру, обсягом від 500 
до 2000 аркушів кожен, які відповідно до положень Литовського Статуту 
велися в канцеляріях судів з 1797 по 1832 рр. польською мовою, а надалі, 
до скасування дії Статуту (1840), – російською (під назвою явочних).

Угода між Кордулею Потоцькою та майстром Себастяном фон Гофште-
тером* про запровадження та наступне шестирічне утримання суконної 
фабрики в м. Ворошилівці Вінницького повіту (22 грудня 1813 р.) дає 
уявлення про типові умови, характерні для діяльності таких мануфактур. 
Потоцька передала Гофштетеру будинок з возівнею та стайнею, а також 
із городом. До зазначеного будинку вона зобов’язувалася прибудувати 
приміщення для фарбувальні й постригарні. На підзамковій греблі була 
влаштована нова сукновальня з одним водяним колесом. За фабричні будівлі 
“фабрикант” щорічно мав сплачувати “скарбові” дідички по 1800 польських 
злотих (далі – зл.), тобто по 450 зл. від кожного з чотирьох верстатів. На 
прядильниць та чесальників “скарб” зобов’язувався надавати з числа міс-
цевих мешканців 60 жінок та 8 чоловіків. При цьому віддані на фабрику 
могли бути замінені іншими лише в разі їхньої смерті, каліцтва чи заміжжя. 
Оплата праці зазначених робітників мала здійснюватися фабрикантом 
відповідно до виробітку. 

* Йосиф Себастян Гофштетер народився 1767 р. у Відні в сім’ї службовця Ці-
сарського головної скарбової камеральної бухгалтерії. Дорогою батька не пішов, 
знайшов себе у сфері промислового виробництва, яке в тогочасній Австрії активно 
розвивалося. Близько 1800 р. на запрошення Потоцьких приїхав у Махнівку, де 
запровадив суконну фабрику (див.: Держархів Вінницької області, ф. 865, оп. 1, 
спр. 47, арк. 501 зв. – 502).
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Усі верстати та інші засоби виробництва скарб зобов’язувався поставити 
власним коштом. На фабриканта й робітників поширювалося право 
корчемної монополії: алкогольні напої та м’ясо вони були мали купувати 
виключно у ворошилівського орендаря. Для робітників Потоцька застерігала 
право відлучатися з фабрики в період жнив на чотири або п’ять тижнів3.

У 1808 р. суконну фабрику у своєму маєтку в с. Селищі Вінницького 
повіту запровадив Ігнаци Щеньовський. До неї він запросив іноземних 
“фабрикантів” Йозефа Каппеля та Готліба Тіма, уклавши з ними угоду на 
облаштування й 6-річне утримання мануфактури (24 жовтня 1808 р.). Умови 
угоди дуже близькі до тих, про які йшлося вище (Ворошилівська ф-ка). За 
угодою Щеньовський на потреби фабрики давав з числа кріпаків 50 дівчат 
на прядильниць і 24 юнаки на чесальників, які не могли залишити фабрики 
впродовж усіх шести років дії контракту (виняток – смерть, каліцтво, 
заміжжя; в такому випадку Щеньовський мав давати заміну). Оплата 
праці – така ж, як у Ворошилівці. Орендодавець покладав на себе обов’язок 
поставити в селищанському млині впродовж шести тижнів сукновальню. 
Для потреб фабрики дідич тимчасово передавав будівлі старого фільварку, 
а на весну зобов’язувався звести для неї один будинок, розрахований на 60 
прядильниць, один будинок – для фарбувальні й постригарні, а також три 
будинки – на суконні верстати (так, щоб у кожному з них могло розміститися 
по два верстати й чесалки), приміщення для складування вовни, будинок для 
проживання “фабрикантів” та їхніх сімей, різні господарські споруди. Усі 
вони мали бути дерев’яними, на підмурку. За все це будівництво Каппель 
і Тім повинні були заплатити Щеньовському упродовж року 4 тис. зл. 
Дідич же був зобов’язаний надати дерево й майстрів для виготовлення 
верстатів та іншого реманенту, необхідного фабриці. До роботи на верстатах 
призначали чотирьох юнаків, яким фабриканти мали платити впродовж 
трьох перших років по 4 зл. на тиждень, а надалі – по 7 зл. Фабриканти та 
робітники підпадали під дію алкогольної монополії. Річна орендна плата 
за утримання фабрики становила 1200 зл. і один постав грубої байки. На 
час жнив фабричним робітникам застерігалося право впродовж чотирьох 
тижнів працювати в полі, з тією лише умовою, щоб постійно при фабриці 
залишалися 10 дівчат і 6 юнаків4.

20 березня 1814 р. Щеньовський продовжив контракт, в якому усі 
умови попереднього повторювалися, ще на три роки, але лише з Кап-
пелем. Відмінною стала тільки орендна плата – 2 500 зл. на рік і одна 
“штука” тоншого сукна та дві “штуки” грубшого (“на плащі”)5. Зростання 
орендної плати вдвічі можна пояснити значними прибутками, що їх давала 
фабрика.

Мали місце випадки, коли майстрів-іноземців запрошували виключно 
для організації процесу фарбування сукна. Зокрема, таку угоду уклав 
17 липня 1797 р. управитель Тульчинського маєтку графа Станіслава 
Потоцького А. Дунаєвський з майстром-фарб’ярем Фрідріхом Мерманом. 
Упродовж трьох років останній мав щорічно фарбувати по 500 поставів 
сукна, кожен вагою у 30 фунтів, кольорами такими, як того бажав “скарб” 
графа. Усі кольори, в які б мало фарбуватися сукно, названо в угоді; їх – 
тридцять. При цьому, робота майстра оплачувалася залежно від кількості 
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поставів сукна й коливалася залежно від кольору в межах від 20 до 50 зл. 
за постав6.

Схожим є й контракт між Дирекцією ямпільських фабрик в особі 
Мація Клобуцького та Йоганом Фраумом про виконання ним обов’язків 
фарбувальника на місцевій суконній фабриці (14 жовтня 1813 р.)7.

Серед утримувачів суконних фабрик були й купці-євреї. Зокрема маємо 
згадку за 1802 р., згідно з якою махнівську суконну фабрику утримував Д. 
Оронович8. Дві суконні фабрики – у Ружині та Махнівці – орендував Ян-
кель Лисянський у 1809 р.9 Однак обов’язки майстрів виконували також 
іноземці. Так, Д. Оронович запросив німця Пхатза, а Я. Лисянський – Адама 
та Антонія Віттигів.

Розширення в Україні мережі суконних фабрик на початку ХІХ ст. 
спричинялося значною мірою зростанням потреб обмундирування російської 
армії. Для неї закуповувалися величезні партії необхідних товарів, у т. ч. 
сукна. Замовлення військового відомства були надзвичайно вигідними для 
власників фабрик, оскільки оплата ґарантувалася державою й не залежала 
від негативних чинників ринкової кон’юнктури. Наприклад, у 1819 р. 
утримувачі дашівської суконної фабрики Готліб та Богуміл Йокиші одержали 
від казенного комісіонера Ш. Елемберга замовлення на виготовлення 
7 500 аршинів “солдатського” сукна синього (по 70 коп. сріблом за аршин) 
та сірого (90 коп. сріблом за аршин) кольорів 10. Згаданий Ш. Елемберг того 
ж року уклав угоди на купівлю сукна, виробленого на двох фабриках, у 
Ладижині – братів Франца й Тадеуша Байєрів (2 000 арш.)11 та Вінцентія 
Домбровського (500 арш.)12, а також з утримувачем кунянської фабрики 
Вільгельмом Крайтером (500 арш.)13. Наступного року Ш. Елемберг спільно 
з Янкелем Айзенштейном закупив значні партії сукна: з ладижинської 
фабрики братів Байєрів (2 500 арш.)14, райгородської – М. Зволінського 
(1 000 арш.)15, м’ястківської – К. Вілянда (1 500 арш.)16. Одночасно брати 
Байєри отримали замовлення від інших казенних комісіонерів – Отраксіна 
та Герцберга – на виготовлення 2 500 арш. сукна17.

Маємо дані й про існування суконної фабрики у Немирові (на 1814 р. 
її утримував Готліб Йокиш)18, Бершаді (1817)19 та Гранові (1822)20.

З мануфактур, що існували в маєтках Східного Поділля на початку 
ХІХ ст., чимало було пов’язано з виробництвом інших (крім сукна) тка-
нин або виробів з них. З 1791 р. у м. Махнівці діяла панчішна фабрика. 
Станом на 1811 р. її утримували майстри з вільних людей – Іван Гаврилів, 
Демид Григорів, Микита Олексів, Ярема Климів, Дем’ян Климів та Петро 
Брудницький21. У Тульчині ще з кінця ХVIII ст. Потоцькі запровадили 
полотняну фабрику22.

1809 р. Павло-Фелікс Собанський уклав угоду з купцем Іваном Летовим 
про запровадження в м. Спичинцях Махнівського повіту та півторарічне 
утримання скатеркової фабрики (в оригіналі – пістревої, від “пістря” – груба 
льняна тканина з ниток різного кольору). Для потреб фабрики дідичем 
з числа кріпаків надавалося 56 юнаків, яких останній мав утримувати 
власним коштом і платити за них державні податки. Цікаво, що дідич у 
разі втечі когось із працівників фабрики зобов’язувався спорядити двох 
мешканців того ж села, які мали відшукати втікача і повернути його на 
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місце. Фабрикантові Собанський дозволив безкоштовно утримувати пасіку 
та виготовляти для власних потреб алкогольні напої. Орендна платня 
становила 1 550 руб. асигн. за весь час. Реманент й верстати забезпечувалися 
коштом дідича, надавалися також необхідні будівлі23.

Князь Кальсантій Четвертинський 1820 р. запровадив у с. Тиманівці 
Ямпільського повіту білизняну фабрику. Її утримувачем згадується Ц. 
Виньовський. Мануфактура була невеликою, кількість працюючих на ній 
кріпаків обмежувалася чотирма юнаками (до маглярні) та чотирма дівчатами 
(для вибілювання білизни)24.

Найбільше різноманітних мануфактур, як уже зазначалося, діяло в 
маєтках Потоцьких. З кінця ХVIII ст. у Браїлові працював шкіряний завод, 
де оброблялися волові та телячі шкури, які потім продавали переважно в 
значних торговельних центрах, що були власністю Потоцьких, – Умані, 
Могилеві-на-Дністрі, Тульчині та ін. Тоді ж у Браїлові розпочав свою 
діяльність єдиний на Східному Поділлі мідноливарний завод, який про-
дукував котли, труби, посуд та інші вироби25.

Наприкінці ХVIII ст. банкір і підприємець граф Прот Потоцький запро-
сили до Махнівки іноземця Готліба Шуберта, який відкрив там каретну 
майстерню. Екіпажі вироблялися виключно на замовлення26.

На початку ХІХ ст. активізувалося виробництво селітри, меншою 
мірою – поташу. Збільшення кількості селітряних мануфактур пояснювалося 
великими потребами армії у виробництві пороху. Самі дідичі рідко запро-
ваджували селітряні фабрики, віддаючи таке право на відкуп (в оренду) 
промисловцям. У перші роки ХІХ ст. на теренах Східного Поділля кілька 
селітряних фабрик організував, наприклад, Петро Коновалов, дідич м. Опішні 
Зіньківського повіту Малоросійської (з 1802 р. – Полтавської) губернії. Одна 
з них запроваджена у с. Ковалівці, що входило до Немирівської волості 
Потоцьких27. У 1802 р. почала діяти селітряна фабрика Коновалова у с. Со-
болівці Гайсинського повіту (також маєток Потоцьких)28, у 1804 р. – у 
Бершадському ключі Мошинських29.

Для виробництва селітри використовувалися землі, багаті на продукти 
органічного походження. Найбільше для цього підходили ґрунти з городищ, 
чорноземи з великим вмістом гумусу. Так, Стефан Даменецький, підписуючи 
з Ігнацієм Орловським контракт на право запровадження селітряного 
майдану в м. Ружині Сквирського повіту (4 січня 1803 р.), зазначав, що “...
контрактує землю Орловському, яку той собі знайшов придатну для варіння 
селітри в замчиську і валах в м. Ружині і гноярки придатні...”30.

Гірнича справа на теренах Східного Поділля в першій половині ХІХ ст. 
майже не розвивалась. Її представляли лише вапнярки та каменоломні. 
Щоправда, в 1833 р. було створено компанію з видобування та оброблення 
літографічного каменю з покладів біля с. Хоньківці Могилівського повіту. Її 
започаткували повірений у справах графині А. Чацької, власниці зазначеного 
села, І. Радлінський, утримувач літографії в Москві Ліндрот та московський 
купець, утримувач друкарні Симеон Силівановський. Угода про створення 
компанії передбачала, що кожен з її учасників є рівноправним пайовиком 
у здійсненні проекту, а відтак і прибутки розподілятимуться порівну. При 
цьому внесок Чацької – надання гори при с. Хоньківцях, частка Ліндрота – 
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технічна організація та керівництво видобуванням каменю, Силівановсько-
го – фінансове забезпечення проекту. Камінь передбачалося продавати в 
обох столицях31.

Відомо також, що при с. Мартинівці Літинського повіту на початку 
ХІХ ст. діяла запроваджена А. Орловським папірня32. У той же період 
граф Тржецеський утримував скляний завод при с. Гуті-Мовчанській Ям-
пільського повіту33.

Таким чином, документи, які відклалися у фондах повітових судів, 
свідчать, що наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст. на Східному 
Поділлі з’явилося чимало промислових підприємств. Майже всі вони, за 
незначним винятком, були запроваджені в маєтках місцевих магнатів. За 
характером організації виробництва це були мануфактури з використанням 
праці кріпаків. Найбільшого поширення в зазначений час набули суконні 
мануфактури, що пояснювалося високою ліквідністю їхньої продукції та 
легкістю придбання сировини.

Загальне пожвавлення економічних стосунків на півдні Правобережної 
України у цей час спричинялося передусім зростанням прибутків місцевих 
магнатів після відкриття морської торгівлі збіжжям через чорноморські 
порти. Це дозволяло їм вкладати кошти у створення мануфактур. Водночас 
соціальна структура населення Східного Поділля (як і Правобережної Ук-
раїни в цілому), законодавче закріплення станових обмежень унеможлив-
лювали сталий розвиток товарно-грошових відносин у сфері промислового 
виробництва, зумовлювали збереження на тривалий час традиційних форм 
натурального господарства.

1 Нестеренко О. О. Розвиток промисловості на Україні. – Ч. 1. – К., 1959. – 
С. 248–249.

2 Дерев’янкін Т. І. Мануфактура на Україні в кінці ХVІІІ ст. – першій половині 
ХІХ ст. Текстильне виробництво. – К.: В-во АН УРСР, 1960. – 205 с.

3 Державний архів Вінницької області, ф. 480, оп. 1, спр. 42, арк. 232–234.
4 Там само, ф. 480, оп. 1, спр. 105, арк. 191–193.
5 Там само, ф. 480, оп. 1, спр. 44, арк. 328–329.
6 Там само, ф. 507, оп. 1, спр. 5, арк. 448–450 зв.
7 Там само, ф. 477, оп. 1, спр. 54, арк. 294 зв.–295.
8 Там само, ф. 865, оп. 1, спр. 47, арк. 1192–1213. 
9 Там само, ф. 865, оп. 1, спр. 6, арк. 936–941.

10 Там само, ф. 792, оп. 1, спр. 61, арк. 258–258 зв.; 451 зв.–452.
11 Там само, арк. 411–411 зв.
12 Там само.
13 Там само, арк. 418–418 зв.
14 Там само, спр. 63, арк. 403–403 зв.
15 Там само, арк. 404–405. 
16 Там само, арк. 400 зв.–401.
17 Там само, арк. 397–398.
18 Там само, ф. 507, оп. 1, спр. 26, арк. 492–493.
19 Там само, ф. 792, оп. 1, спр. 54, арк. 38 зв.–40 зв.
20 Там само, спр. 69, арк. 115–115 зв.
21 Там само, ф. 865, оп. 1, спр. 8, арк. 195–196.
22 Там само, ф. 507, оп. 1, спр. 8, арк. 1106–1107.
23 Там само, ф. 865, оп. 1, спр. 6, арк. 1562–1564.
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24 Там само, спр. 108, арк. 51–52.
25 Петренко О. Браїлівські старожитності // Тези доповідей і повідомлень. 

Вісімнадцятої Вінницької обласної істрико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 
1998. – С. 15–22; Державний архів Вінницької області, ф. 480, оп. 1, спр. 20, 
арк. 62 зв.–63 зв.

26 Державний архів Вінницької області, ф. 865, оп. 1, спр. 4, арк. 423 зв.–
424 зв.

27 Там само, ф. 792, оп. 1, спр. 21, арк. 139–140.
28 Там само, спр. 28, арк. 512 зв.–513.
29 Там само, спр. 36, арк. 167–168.
30 Там само, ф. 507, оп. 1, спр. 10, арк. 192–193.
31 Там само, ф. 472, оп. 1, спр. 33, арк. 422–424.
32 Там само, ф. Р–522, оп. 1, спр. 179, арк. 28.
33 Там само, арк. 30.

Микола КУЧЕРЕНКО

ДО ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ПЕРІОДУ ЖИТТЯ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

(за родинним листуванням)

До теми приїзду Михайла Грушевського до Львова і початку львівського 
періоду його життя й діяльності дослідники зверталися неодноразово. 
Про обставини свого прибуття до столиці Галичини першим розповів сам 
учений1. Пізніше це питання висвітлювалось у працях М. Антоновича2, 
Л. Винара3, Л. Зашкільняка4, О. Романіва5 та інших авторів, які базувались, 
головно, на даних офіційних документів, спогадах і листуванні сучасників, 
у тому числі з Михайлом Грушевським. Проте уявлення істориків будуть 
неповними, якщо поза їхньою увагою залишиться таке унікальне джерело, 
як родинне листування Грушевських.

Серед решти джерел родинне листування посідає особливе місце, 
оскільки передає бачення подій ніби “зсередини”. Листи найрідніших людей 
відзначаються особливою щирістю й безпосередністю. Вони дають багатий 
матеріал для дослідника, допомагають відчути закриті для зовнішнього світу, 
найпотаємніші думки й сподівання, побачити приховані важелі, які керували 
вчинками людей, відчути, по суті, душі цих людей. Водночас робота з таким 
видом епістолярних джерел вимагає особливої делікатності, адже предметом 
вивчення стає те, про що говорилось у вузькому родинному колі.

Зауважимо, що “львівська тема” була найбільш актуальною в листуванні 
Грушевських, отже – й найповніше там висвітлювалась, протягом ряду 
перших років, – фактично, від 1893, коли батьки довідалися про перспективу 
переїзду сина до Галичини, й надалі впродовж 5−6 років. Цей період – 
1893−1899 рр. – і став хронологічними рамками дослідження.

Родинний фонд Грушевських (ф. 1235) у ЦДІАК України зберігає тисячі 
листів, адресованих членами цієї родини один до одного. Та, незважаючи на 

© Микола Кучеренко, 2004
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це, значні прогалини в листуванні свідчать, що втрачено, мабуть, не менше. 
Особливо доводиться шкодувати з приводу поганої збереженості листів 
цього періоду від Михайла Грушевського до рідних. З їхніх відповідей ба-
чимо, що в листах ученого містилися надзвичайно цінні відомості про його 
приїзд до Львова та працю там, враження й оцінки краю, людей і подій. 
Найбільшою на сьогодні збереженістю відзначаються листи до Михайла 
Грушевського від матері – Глафіри Захарівни (уродж. Оппокової). Це справи 
277 і 278, що разом (1 177 аркушів) охоплюють період від 6 вересня 1883 р. 
до 9 січня 1911 р. і, порівняно з іншими, найбільшою мірою дають уявлення 
про перші львівські роки вченого. Їхня цінність зростає ще більше від того, 
що на більшості аркушів знаходимо приписки чи й цілі листи також і від 
інших членів родини: батька Сергія Федоровича, сестри Ганни (Галі, у 
заміжжі – Шамраєвої), брата Олександра. Є й окремі справи, що складаються 
з написаних ними листів до Михайла: від Сергія Федоровича (276), Ганни 
(283) та Олександра (280). Проте їхні збереженість та інформативність щодо 
заданої теми значно поступаються вище згаданій справі 278. Усі разом ці 
справи і стали джерельною основою даної статті.

Як відомо, про план заснування у Львівському університеті “кафедри 
всесвітньої історії з особливим оглядом на Східну Європу” Михайло Гру-
шевський довідався 1891 р. від проф. Володимира Антоновича6. Восени 
1892 р. він повідомив у листі додому, що “в Львовском университете 
на днях утверждена кафедра украинской истории, с преподаванием на 
украинском языке”7. А ще через рік, восени 1893 р., – йому запропонували 
її очолити, хоч вирішальне слово, фактично, залишалось за батьками. “[...] 
підождіть 7–10 день і тоді прийде наше останнє слово. Хлопцеві [Михайлові 
Грушевському. – М. К.] треба списатися з батьками і тоді вже сказати 
своє слово”8, – читаємо в листі Олександра Кониського до Олександра 
Барвінського від 4 (16) листопада 1893 р. Родинне листування Грушевських 
напрочуд виразно й емоційно свідчить про те, як зустріли батьки – Сергій 
Федорович і Глафіра Захарівна – повідомлення сина про недалеку пер-
спективу його від’їзду до Львова на працю – можливо, назавжди. Першою 
написала мати: “Дорогой наш Мишенька! Получено сегодня твое писемцо 
и очень оно меня огорчило, что ты нас хочешь бросить [и] уехать […] Бог 
знает куда. Разве для тебя уже и места не хватило какого-нибудь подхо-
ящего? Не уезжай ты от нас, дорогой Голубчику. Может, и здесь Бог тебе 
местечко даст. Купим в Киеве домик, и мы когда приедем, если уже Папа 
не захочет совсем переезжать”9.

Значно виваженішою й позитивнішою виявилася реакція батька: 
“Радуюсь, дорогой Мишенька, что ты здоров и тщишься быть бодрым 
и жизнерадостным, в [нерозб. – кановании(?)] вожделенном состояти да 
утвердит тебя Господь! Относительно твоего решения насчет места службы 
мама сказала то, что должна была сказать по внушению любящего своего 
сердца; что до меня, то [нерозб.] не место службы, ибо господня(?) земля(?) 
и [нерозб.], а трудный путь и в полит[ическом] и даже в нравственном 
отношении, которым […] в случае предоставления тебе кафедры во Львове, 
прийдется идти и относит[ельные] трудности которого я говорил тебе 
лично; но против окончательного твоего решения – предоставить все воле 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ І ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ. БІБЛІОГРАФІЯ 159

Божьей – тоже ничего не могу сказать: да будет же в твоем деле воля Бо-
жия благая и праведная и да будет Господь с тобою на всяком месте и на 
всяком пути, им же пойдеши, да утвердит нозе твои, да не поткнешися и 
да сохранит тя от всякого зла”10.

То було батьківське благословення. Саме так прокоментував відпо-
відь з Владикавказу О. Кониський: “Хлопцеві учора батьки прислали 
благословеньство, хоч звісно, серце батька-нені хотіло б, щоб дитина була 
завжди коло боку” (13 (25).11.1893)11. Далі лист Сергія Федоровича набув 
характеру суто ділового: “Насчет своего бюджета, могущего сократиться, не 
тревожься: я никогда не откажу тебе в нужных деньгах, зная и твердо веря, 
что не попросишь даром и не потратишь на пустяки трудовых отцовских 
грошей, собранных мною про черный день свой и своих детей… Если 
Диптер12 откажет в нужной для тебя сумме, хотя этого трудно ожидать, 
так как он обещал давать тебе под росписки, сколько тебе понадобится, то 
напиши и я вышлю по адресу, какой ты укажешь” (осінь 1893 р.)13.

Батьки розуміли, що майбутня закордонна праця сина буде сприйнята 
їхнім оточенням як подія надзвичайна, а тому намагались, щоб це якнайдовше 
залишалося сімейною таємницею. Проте, як виявилось, невдовзі таємниця 
все ж стала надбанням владикавказької громадськості (найімовірніше, що 

Михайло Грушевський у родинному колі.
Зліва направо: Сергій Федорович, Михайло і Олександр Грушевські,

Ганна (зам. Шамраєва), Глафіра Захарівна Грушевська, Віктор Шамраєв.
П’ятигорськ. Близько 1893–1895 рр. У наукових виданнях друкується вперше.
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“витік інформації” йшов із самої родини). “Ты, голубчику, пишешь, что 
держишь в секрете пока, а Папа был у Попова, и жена его поздравляет. 
Папа спрашивает: “С чем?”. “Сын Ваш профессором назначен там в уни-
верситете”. Гордятся все, а ты думаешь, что это секрет” (18.04.1894)14, – 
повідомила синові Глафіра Грушевська. Дещо пізніше вона написала: “Вчера 
Папа был на собрании думы. Там Зипалов усердно поздравлял с твоим 
назначением, а Кобылянск[ий] спрашивал: что, ты будешь подданство и 
унию принимать?” (27.04.1894)15.

Великою втіхою для всієї родини стало одне з чисел львівського жур-
налу “Зоря”, примірник якого Михайло восени 1894 р. спершу надіслав 
сестрі Ганні. Про це повідомляла Глафіра Захарівна: “Вчера же была и 
Ольга Викент[ьевна]16. […] Говорила, что видела твой портрет в “Зори”, 
и я сегодня написала Гале, чтобы она привезла к нам посмотреть на него” 
(30.09.[1894])17. З іншого, недатованого, листа довідуємося, що батьки також 
одержали примірник “Зорі”: “А это ты от себя прислал № “Зори” с твоим 
портретом, очень тебе благодарны. Нам Галя привозила свой №, и мы там 
тебя видели. Теперь, значит, будем иметь свой собственный. Ты, вообще, на 
фотографических карточках хорошо выходишь; твоя последняя [карточка] 
очень похожа”18. А Грушевський-старший в іншому, теж не датованому, 
листі невдовзі додавав: “Нам, конечно, приятно было узнать, что редакция 
“Зори” поместила в своем издании твой портрет”19.

На жаль, ці, другорядні подробиці були чи не єдиним, що вдалося 
знайти в листуванні Грушевських на таку важливу для них “львівську тему” 
майже за цілий рік перед Михайловим від’їздом. І не лише тому, що листів 
сина до батьків цього періоду збереглося мало, але й тому, що на папері було 
зафіксовано далеко не все, оскільки найбільше ця тема обговорювалася під 
час приїздів Михайла додому. Перед від’їздом старшого сина мати написала 
йому з далекого Владикавказу: “И где же ты будешь праздновать день 
своего рождения и именины: чи в Бози, чи в дорози? Очень мне жаль, что 
я тебя не могу проводить в далекую дорогу, в чужую сторону. Ты напиши, 
а я хоть здесь за путешествующего помолюсь, а пока пожелаю тебе, мой 
дорогой, всего хорошего, а главное – быть здоровым. Целующая тебя крепко 
любящая тебя твоя мать Г[лафира] Грушевская” (11.[09.1894])20.

Схоже, що наступного листа було адресовано вже до Львова. У ньому, 
зокрема, батько вітав сина не лише з днем народження, але й “с днем всту-
пления на службу, с днем вступления в чужую страну, в новую среду! Зна-
менательно совпадение всех обстоятельств этих: ты как будто второй раз 
родился, родился в новую жизнь” (14.09.[1894])21. Безсумнівно, що старшому 
поколінню Грушевських львівська служба сина нагадувала їхню молодість, 
коли вони в пошуках власної долі рішуче розпрощалися з рідними місцями 
й поїхали до Холма. Тому й зрозумів батько, а пізніше – й мати, що сина 
вже час відпускати назустріч невідомості.

Листи Михайла Грушевського, в яких він розповідав батькам про свій 
приїзд до Львова 20 вересня (ст. ст.) 1896 р. і про перші місяці перебування 
в Галичині, на жаль, не збереглися22. Про те, що ці листи були, дізнає-
мося у Глафіри Грушевської: “Спасибо тебе, Голубчику дорогой, за твои 
весточки и описание подробное твоего путешествия, и всего, касающегося 
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тебя” (30.09.[1894])23. Найдавніший з відомих на сьогодні львівських лис-
тів М. Грушевського датується 30 травня (12 червня) 1895 р. З огляду на 
унікальність послання наводимо його текст якомога повніше:

“Дорогі мої! Перш за все – я живий і так собі, як би й здоровий. Поми-
шляю тільки повсякчасно, чи скоро буду на хуторі24. Почувши, що дехто з 
професорів кінчить лекції вже скоро 20 іюня ст. ст., буду й я старатись, щоб 
ще до Петра-Павла звітси забратись, а чи вдасться – не знаю. Напишіть мині, 
які Ваші плани – коли Саша кінчить екзамени і коли виїздить на море? Я 
б радив їхати зразу, як Сашині екзамени зкінчаться, се й мій інтерес – щоб 
Ви скоріш вернулись, а я на море їхати не хочу, житя в Новоросійську 
тільки б змучило мене безпотрібно, я б вже скоріше десь тут поїхав, як би 
почував себе не здорово. Але я й не почуваю себе так. Теперь я обедаю у 
Шухевичей – перешел к ним столовником, так что относительно обеда я 
обезопасен. Квартира моя теперь показывается в полной прелести – воздух 
чудный (с обеих сторон сады) [нерозб.] и прохладно: окна выходят на 
восток в одной комнате и на запад в другой, и я могу прятаться от солнца 
из одной комнаты в другую. Екзамени, що були – се не для студентів, 
а в “государственной комиссии экзаменационной”, для окончивших на 
право быть народным учителем гимназии, в университете ж у нас никаких 
экзаменов не бывает, лекции идут без перерыва. Оффициально они 
оканчиваются щось 6 чи 8 іюля, десь так, але я буду пробувати скоріше 
виїхати. […] В неділю ходив з Шухевичами на прохід – пообідавши о 
год[ині] 12, пошлись[?] пробули аж до 10 – лісом до якогось рестораника 
й замовили собі [нерозб.]. Тут літом є де погуляти – навколо міста парки, 
ліси і т. д. […]”25, – писав Грушевський-молодший до батьків, переходячи 
з української мови на російську, а потім – знову на українську.

Набагато краще збереглися листи, адресовані Михайлові Грушевському. 
Багато уваги в них приділялося родині. Так, Глафіра Захарівна розповідала, 
що “дедушка желает тебе на новом твоем жительстве всего хорошего, 
интересуется, как ты живешь, им тоже нужно бы письмо твое послать, и что 
бабушка очень жалеет, что не удалось тебя проводить – это уже сообщает 
тетя Павочка о горе бабушкином” (жовтень(?) 1894)26. А 1 листопада 1894 р. 
мати, поруч з розпитуваннями про побутовий бік життя сина на новому 
місці, зазначала також: “Письмо твое с карточкой получено, и карточка 
красуется на стенке под другими родными(?) карточками […]. Сашенька 
тоже получил от тебя [карточку]. Кажется, [он] и писал об этом. Что [ты] 
дедушке писал, то [я] тоже очень тебе благодарна, а то я хотела было твое 
писемцо [дедушке] послать да и забыла вложить, но теперь они из твоего 
собствен[ного письма] узнают о твоем житьи”27.

Глафіра Грушевська турбувалась про те, як син звикає до життя на 
новому місці: “Не сбивае[шь]ся ли ты в счете чисел, я думаю, что трудно 
привыкать как к старым и новым стилям, так и [к] счетам крейцеров и 
гульденов. Помоги тебе и умудри тебя Господь на твоем новом месте и 
избави тебя от всяких искушений и увлечений” (1894, жовтень(?)28. В її 
листі знаходимо також цікаві подробиці щодо релігійного світогляду як 
сина, так і батьків: “Ты пишешь, что бываешь в униатской церкви, мы тоже 
ходили иногда [в униатскую церковь], когда жили в Холме. Но что-то я не 
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помню, у них, кажется, нет обычая желающим ставить свечи, и просфор 
тоже не подают, как у нас, правда или нет? А молиться, конечно, везде 
можно, лишь бы только было желание”29.

Глафіра Захарівна цікавилася, де і як син проводить вільний час, як 
святкують Різдво львів’яни. “Очень мне приятно, – писала вона, – что ты 
бываешь у людей и развлекаешься понемножку, а то мне очень понравился 
обычай тамошний, что там […] масленницу проводят без увеселений, не 
то что у нас. Ну, а как там насчет еды, кушают больше постное или по-
польски – с набелем30?” (16.02.1895)31. Мабуть, авторка листа знову порівню-
вала Галичину з уже віддаленим у часі, з тим, що упродовж 1865–1868 рр. 
бачила з чоловіком у Холмі, Варшаві та Ломжі32.

Глафіра Захарівна, ніжна й турботлива матір (через все своє життя вона 
пронесла скорботу про чотирьох померлих дітей), розуміла, що напружена, 
наполеглива праця Михайла може позначитися на його здоров’ї, а тому 
просила: “Получено вчера две книжки трудов, а сегодня и письмецо твое[…] 
Судя по трудам твоим, ты очень много труди[шь]ся, много пишешь и тем 
подрываешь свое неказистое здоровье, а лучше бы поддерживать здоровье, 
меньше трудиться. Всего, голубчику, не переделаешь и никого особенно 
не удивишь, и поэтому труды твои не оценят, а здоровье потеряешь и 
пожалеешь, да позд[но] будет” (16.02.1896)33. “А ты, Мишенька, все книгами 
обзаводи[шь]ся, где ты их будешь девать? В такое короткое время четыре 
шкафа книг поставил в комнатах, а что же будет дальше, где ты их будешь 
девать? Читай, читай, да и здоровье береги” (26.02.1897)34.

Проте поступово вона почала захоплюватися синовою діяльністю, й у 
листах дедалі частіше можна було знайти слова похвали: “Вы еще пишете, 
что готовите перевод для сборника. Это хорошее дело, я читала несколько 
статеек из присланного сборника, и мне лучше всего понравились рассказ[ы] 
о подаренных статуях” (8.02.[1898?])35. “Поздравляю тебя, Мишунька, с 
выходом в свет новой книги твоей. Дай Бог тебе больше здоровья и счастья 
да поменьше неприятностей” (1899(?)36.

На тлі турботливих, дещо наївних листів Глафіри Захарівни зовсім по-
іншому сприймаються послання до сина Сергія Грушевського. Для нього 
важливим було все: становище українців у Галичині, їхнє наукове, культурне 
і громадсько-політичне життя, найбільше ж – синова діяльність та її оцінка. 
5 жовтня 1894 р. він, у відповідь на, можливо, перший Михайлів лист зі 
Львова, привітав сина з першою вступною лекцією37, а 9 жовтня додавав: 
“Очень приятно было узнать о чести, которую тебе оказала Народная 
партия по поводу твоей вступительной [лекции]. [...] Она, по прежнему 
твоему письму, была характера чисто научного и политики не касалась, 
как и должно быть [...]”.

Сергій Федорович задумувався над можливою реакцією російської 
влади на переїзд сина, хоч і припускав, що “министру нашему, пожалуй, 
ничего не было известно о твоем поступлении на службу в Австрию, иначе 
вопрос о твоем стипендиатстве не имел бы места”38. Оскільки на той час 
російські закони вже не вимагали, щоб випускник, отримавши “казенное 
воспитание в Высш[их] учебных заведениях”39, відпрацьовував “известное 
число лет по назначению”, батько не виключав, що держава все ж може 
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зажадати повернення стипендії і робив висновок: “конечно, не желательна 
эта жертва, но она, понятно, должна быть принесена, если ее потребуют” 
(1894(?)40.

Проблем очікували і з Відня, де імператор Франц Йосиф вважав, 
що “Грушевський після його номінації на посаду [...] буде звільнений з 
російського громадянства”41. Це турбувало Грушевського-батька, який у 
добре відомих реаліях Російської імперії намагався виглядати її лояльним 
підданим. А тому батько й син разом шукали виходу. Зрештою в листі 
від 27 листопада 1894 р. Сергій Федорович порадив: “Пишешь, что скоро 
приймешь австрийское подданство: если об этом тебе напоминают и, 
особенно, если требуют, тогда что делать; в противном случае следовало 
бы не торопиться”42. І дійсно, питання австрійського підданства з часом 
втратило актуальність.

У глибині душі ця людина залишалася українцем. Видається слушною 
думка відомого сучасного історика Ігоря Гирича про те, чому свого часу 
Сергій Грушевський разом з Паньком Кулішем, Феофаном Лебединцевим, 
Василем Білозерським, Миколою Іванишевим, поїхавши на викладацьку 
роботу до т. зв. Царства Польського, обрали саме Холм – давню столицю 
Галичини – і Варшаву – адміністративний центр краю. На думку дослідника, 
їх “усіх об’єднувало бажання обмежити польський культурний вплив 
на західноукраїнському етнічному кордоні. Вважалося, що послаблення 
Польщі, тоді ще достатньо сильної у суспільному житті цих земель, 
об’єктивно сприятиме відродженню українського елементу не лише у “При-
віслянському краї”, а й на всьому Правобережжі”43. В умовах Російської 
імперії подібні думки залишились у мріях, згодом – призабулись, але саме 
це пояснює неабиякий інтерес Сергія Федоровича до життя Галичини, яка 
багато в чому нагадувала йому Холмщину його молодості. Він з інтересом 
розпитував сина про життя українців Галичини, а після розгляду отриманого 
від нього альбома з видами Львова здивовано зазначив: “Альбомчик, то-
бою посланный, дает понять, что во Львове есть грандиозные здания, но 
в числе этих зданий я не нашел ни одного принадлежащего собственно 
русским униатам: ни одной униат[ской] церкви, ни одного народного 
ун[и]атского учреждения. Странно. Неужели нет ни одного из [нерозб.] 
зданий, заслуживающих внимания или грандиозностию, или древностию” 
(22.01.1895)44.

Сергій Федорович цікавився політичними подіями за межами імперії, 
проте й побоювався, що в них буде задіяний його син. Тому не важко 
зрозуміти стривоженість наступних батькових листів, адже йшлося про 
рідного сина: “Сегодня (18 янв[аря]) я был у Гетманчука – судебного сле-
д[ователя], и он мне сообщил, что о тебе, Миша, все львовские газеты – и 
русские, и польские – трубят, будто ты, Миша, вожак партии, к[ото]рая 
задалась целию основать самостоятельное малороссийское царство по 
Курск, Орел et cet. с Галичиной во главе! У меня, мой голубчик, волосы 
стали дыбом, когда мой собеседник заявил, что будто за тобой следят, мо-
гут тебя схватить и так далее. Бога ради, сообщи, в чем дело и неужели в 
сообщенном мною есть хоть частичка правды? Я сильно обезпокоен, огор-
чен, обезкуражен; мама – тоже и нуждаемся в успокоении и утешении” 
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(18.01.1898(?)45. Хоч відповіді сина знайти не вдалося, але зрозуміло, що 
він намагався заспокоїти батьків, що випливає з наступного листа Сергія 
Федоровича: “Получили вчера: 2 т[ома] “Записок Наукового Товарищества 
им. Шевченка”, “Памятки укр.-рус. мовы”, “Часопис правника”(?) и 
6 брошюр. Все это издания Товар[ищества] за один 1896 г.! Очевидно, 
Товарищество работает много и в желанном направлении. Этим путем, 
единственно разумным [и] целесообразным, Товарищество гораздо более 
сделает для развития народного самосознания, чем политич[еские] интриги 
и извороты политики. Бог да благословит трудящихся на этом достойном 
пути, и тебе, сынку, спасибо за дорогій гостинець. Я со своей стороны 
благодарю тебе за сообщение, что ты не изменил данному тобою слову – 
работать под наукою и в политику не мешаться, особенно в такую, как у 
Вас теперь в[о] Львове и в Галиции, в которой сам черт голову сломит. 
Дай Бог, чтобы ты навсегда остался верен теперешнему направлению своей 
деятельности, направлению самому благоразумному и благонадежному, в 
чем, будет время, даже может быть, не столь оно отдаленное, ты убедишься 
и помянешь меня добрым словом. При первом же свидании с г. Гетманчуком 
я попрошу у этого господина фактических данных в подтверждение его 
сообщения о твоей якобы антиправительственной деятельности и, если он 
таковых не представит, вылаю его як собаку” (30.01.[1897])46.

Цей лист дає уявлення про політичний світогляд не лише самого Сергія 
Федоровича, але й більшості освічених підросійських українців, які, немов 
вогню, боялися звинувачення в найменших проявах політичної діяльності (за 
визначенням Грушевського-сина, “була певна тиха фронда проти російського 
уряду... До справжньої політики мали справжній жах, як до джерела всяких 
бід”47). Обставини змушували їх уникати й рідної мови – як на людях, так і 
в родині (щоб не прищеплювати дітям небезпечного українства, без якого їм 
житиметься легше), оскільки українська мова в очах колоніального режиму 
теж була ознакою ненадійності, “мазепинства”. У кращому разі, вони воліли, 
залишаючися зовні лояльними підданими імперії (малоросами), водночас 
розвивати освіту, науку, особливо історичну, письменство – тобто поступово 
формувати самосвідомість народу, працювати на віддалену перспективу.

Особливої ваги Сергій Федорович надавав діяльності Михайла в НТШ. 
Про те, як Грушевський-старший оцінював нові львівські видання, до появи 
яких мав безпосереднє відношення його син, свідчать батькові листи. Так, 
отримавши черговий том “Записок НТШ”, він написав: “Очень благодарен 
за память, за книгу, несомненно, ценную и интересную вообще и для нас в 
частности, т[а]к к[а]к в “Записках” помещена и ст[атья] “Наукова хроніка 
проф. М. Грушевського”. К сожалению, “Записки” изданы на [нерозб.] 
диалекте, что я едва разбираю и без словаря не могу читать [нерозб.]. Если 
за книгу нужно заплатить или пожертвовать в фонды Товариства, то, прошу 
тебя, заплати или подари руб[лей] 5–10 от меня; но с одним условием, 
чтобы об этом не публиковали […]. Дело Товариства, во всяком случае, 
заслуживает [нерозб.] сочувствие даже у нас, и не только на Украине, но и 
в Москве” (1895)48. “Издания, высылаемые мне, несомненно солидные и для 
людей полезные […], стоят денег, в след[ствие] чего, совестясь получать 
их даром от Товарищества, средствами крайне небогатого, я прошу тебя, 
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Голубчику, уплачивать за них по стоимости за мой счет, я же тебе возвращу 
при свидании. Кроме того прошу и уполномочиваю тебя внести меня в 
число членов Товарищества, если только в уставе его нет §§ политического 
характера, направленных противу интересов нашего отечества России и 
противных верности присяге ей. Членский взнос, [нерозб.] записи в члены 
Товарищества внеси за меня, после сочтемся” (25.02.1896)49.

Листування свідчить, що Сергій Грушевський прагнув підтримати 
українську наукову громадськість Галичини і прямими пожертвами. У 
листі від 7 березня 1898 р. він, зокрема, писав: “Возлюбленный, дорогой 
сын мой Михаил! Получив от тебя почтенное воззвание от “Комитета 
ученого общества имени Шевченка” о доброхотных пожертвованиях в фонд 
этого досточтимого общества, почитаю долгом заявить тебе, дорогой сын 
мой, что я относился и отношусь с глубоким почтением к “Обществу” и с 
искренним сочувствием к его высокогуманным и просвещенным целям и 
задачам, остаюсь и останусь при таком же сочувствии и постолько готов 
жертвовать в его фонд с задушевным пожеланием возможно широкого 
распростра[не]ния и благотворного влияния на народ почтенных трудов 
его […] В этом пожелании и для выражения моего глубокого сочувствия 
целям “Общества” жертвую сто рублей [підкреслено автором листа. – М. К.] 
в его фонд, которые вручу тебе лично летом, и которые я предназначаю 
на текущие издания “Общества”. В фонд же проэктируемой Академии 
Наук надеюсь пожертвовать впоследствии, по устройстве семейных дел 
и осуществлении благотворительных намерений моих, тебе известных, по 
мере средств моих и больше” (7.03.1898)50.

Водночас і в цьому, і в кількох інших листах він досить рішуче ставив 
умову: “почитаю долгом заявить […] о моем желании, которое высказывал 
тебе и лично, и письменно – чтобы издания “Общества” печатались на 
языке близком и удобо понятном для малороссов, живущих в пределах 
России, чтобы они были полезные и для них, как для русского населения 
Галиции” (7.03.1898)51, а також зауважував: “Мне кажется, что ты оказал 
бы малорусскому населению Галичины большую услугу к сближению его 
с нашей Украиной, очистив язык, к[ото]рым говорят во Львове, от чуждых 
ему элементов, втянув учащуюся молодежь в язык Шевченка, Котляревского 
и под.” (б/д)52.

Окремі листи Сергія Федоровича свідчать, що Михайло багато в чому 
визнавав слушність батькової думки: “Получен 2 т. “Наукового товариства 
имени Шевченка”. Благодарю за гостинец. В этих томах язык такой, что 
и я могу свободно читать, так как он близок к языку Приднепровской 
Малороссии. Желательны дальнейшие успехи в этом направлении, от чего 
издания Ваши выиграют во многих направлениях” (29.05.1896)53. “В самое 
последнее время получены 2 т. (ХХVІ и ХХVІІ) “Записок” и две книжки 
“Вистника”. Я понемножку просматриваю их и убеждаюсь, что издания 
эти интересны не только для Галичины и что они постепенно улучшаются, 
м[ежду] п[рочим], в отношении языка, к[ото]рый все больше и больше 
подходит к языку нашей Русской Украины, Малороссии. Это очень и очень 
кстати в [нерозб.] интересах издания. В каждой книжке имеются и твои 
статьи, некоторые даже значительные по объему. Конечно, это приятно, 
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хорошо вообще, но нужно тебе не забывать твоего слабого здоровья […]. 
Одначе, годовщина Котляревского, о к[ото]рой [ты] даже и не обмолвился 
(это просто нес[п]раведливо, обидно!) вышла у Вас хоть куда, далась 
характером демонстративным, что, вероятно, в противоположном лагере 
не понравилось” (21.03.1899)54.

Батько вітав нові видання, в т. ч. “Літературно-науковий вістник”: 
“Получил объявление о том, что будет с началом нового года выходить у 
Вас в Галиции [журнал] “Литературно-наукового вестника”. Конечно, нарож-
дению нового литературного органа нельзя не радоваться” (1.11.[1897]55.

Водночас, радіючи за сина та його здобутки, Сергій Грушевський, як 
і мати, висловлював тривогу за його здоров’я: “В числе полученных от 
тебя, дорогой Миша, изданий, которых, к сожалению, не имею времени 
читать, получена книжка первая “Историко-филологич[еской] секции 
Наукового Товариства имени Шевченко, в которой напечатан 1-й т[ом] 
твоей “Истории Украины-Руси”. Труд этот, насколько я мог ознакомиться 
в самых общих деталях (по заглавиям даже) – труд серьезный почтенный 
и несомненно полезный не только для ученых Галиции, но и России (под 
условием перевода на русский язык). Но зато труд, к[ото]рый потребует 
от тебя много времени и труда и громадной эрудиции, который, если торо-
пливо продолжать его (нежелательно конечно), должен поглотить все твое 
свободное время, свободное от прямой обязанности, который потребует 
большого напряжения небогатых и уже пошатнувшихся физич[еских] сил 
твоих и еще более расшатанных(?) [нерозб.]. Вот почему труд твой новый 
и радует меня и печалит. Дай, Господи, благополучно хотя чрез десять 
лет тебе с ним справиться и исполнить зная, что всего дороже – здоровье” 
(30.05.1899)56.

Уся родина усвідомлювала, що результати наполегливої праці Михай-
ла Грушевського можуть бути й дещо несподіваними. Так, сестра Ганна, 
вітаючи брата з обранням на посаду голови НТШ, зазначала: “Это, несом-
ненно, честь для тебя и доказательство, что тебя поняли и оценили. Но, 
говоря откровенно, я была бы более рада, если бы тебя не выбрали, по-
т[ому] что председательство это – боюсь я – принесет тебе много хлопот 
и неприятностей, да и число завистников увеличит” (19.02.1897)57.

Листування однозначно засвідчує, що Сергій Федорович був для 
Михайла добрим порадником не лише в праці, але й у глибоко особистих 
питаннях: “Наконец ты, голубчику наш, чувствуешь потребность в людях 
близких, с к[ото]рыми можно было бы после работы поболтать, пошу-
тить, душу отвести. Ты, видно, скучаешь, что весьма естественно. Горько 
сознавать это и еще гор[ь]ше сознавать невозможность помочь тебе в этом, 
по крайней мере, скоро, в недалеком будущем. По-моему, для облегчения 
этого крайне тяжелого положения имеются два условия: возможно чаще 
приезжать в родной Киев и к нам и затем подумать об обзаведением се-
мейством; последнее, по-моему, самое радикальное средство […] Конеч-
но, выбирать следует осмотрительно, людей питать и свий розум мать. 
Желательно подругу жизни сыскать тебе на родине, но если и там най-
дется достойная тебе и по сердцу, то ничего не будем против этого иметь 
(27.11.1894)58.
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Про те саме, хоч і в іншій, жартівливій, формі, писала мати: “А тебя 
поздравляю с приобретением самовара […] Если бы еще можно было 
купить и с им вместе хозяйку по своему вкусу” (2.05.1895)59. Сестра Галя 
висловилась найліричніше: “Знаешь, очень бы я хотела, чтобы ты женился, 
чтобы у тебя был товарищ и друг “в тій далекій країні”; дай Бог, чтобы 
встретил ты достойную девушку и […] был бы счастлив” (17.02.1895)60.

Можливо, вже тоді батьки знали про Ольгу Шухевич – доньку 
вченого-етнографа і громадського діяча Володимира Шухевича (1849–
1916). Як відомо, певний час молодий учений мешкав у цій родині (див. 
вищенаведений лист від 30.05.(12[06]1895). Михайло навіть присвятив Ользі 
Шухевич вірш-освідчення:

Я все люблю в тобі – твій усьміх непорочний
І соромливий рух тих полохливих вій,
І голос ласкавий, де чую гомін любий
Ще не розвіяних ясних дівочих мрій.
Дївчино серденько, коли б схотїла доля
Пересадить тебе із твого квітника
В мою хатину! – Ти б окрасила пишно, 
Засяла б в темряві самотнього кутка!
Сьвіти менї, моя прекрасна зоре!
Тебе я довго так у пітьмі тій шукав
І ще гірчійш було б, коли б на мить блиснувши,
Привітний сьвіт в очах моїх пропав!

М. Г.
(28.01.(9.[02]).[18]95)61

Листи Глафіри Захарівни дають підстави припускати, що Михайлові 
батьки знали про його почуття: “А Шухевичам спасибо за то, что тебя на 
кутью пригласили” (6.02.1896)62. “Но как же твой вечер удался, были у тебя 
Шухевичи или их родные? Дай, Господи, найди себе подругу по твоему 
характеру – добрую и спокойную, не ветренную”63.

Ці рядки писались у лютому 1896 р. і батьки, чекаючи на невістку, мабуть, 
вважали, що то буде Ольга Шухевич. Принаймні, в уцілілих листах того 
періоду не вдалося знайти згадок про Марію Вояківську. І все ж вони мали 
щось знати про неї, хоча б не пізніше березня 1896 р., бо 1 квітня Глафіра 
Захарівна відповідала на щойно одержаний лист від сина з повідомленням 
про його близьке одруження: “…прежде всего тебя предупреждаю, что если 
твою тайну кто узнает, то ты сам виноват, потому что твое письмо получил 
Папа совсем не заклеенным. Ты, должно быть, спешил и от поспешности 
произошла расклеенность. Но дай Господь, чтобы это дело устроилось и 
тебе было счастливо. А если кто узнает – пускай себе на здоровье, им на 
зависть, а нам на корысть. Ну, иконы благословенные прислать или здесь 
будем благословить? […] В Киеве будете останавливаться, или прямо во 
Владикавказ?” (1.04.1896)64. А в іншому листі мати додавала: “Очень рада, 
что твои новые родные и ты им понравились друг другу. Ты только не 
очень увлекайся своими новыми родными, а то скоро и нас позабудешь” 
(4.05.[1896])65. Проте ім’я нареченої батьки назвали тільки в листі від 24 трав-
ня: “Дорогие наши Мишенька и Марина. Наконец то дождались давно 
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ожидаемого известия о Вашем венчании. Поздравляем Вас, мои дорогие, 
дай Бог Вам счастливую жизнь супружескую, жить да поживать, здоровья 
и всего благополучия наживать, а нам старикам порадоваться о Вас”66.

Приблизно в ті ж дні до Львова пішов схвильований лист від Ганни 
Шамраєвої: “От всей души я рада, что ты наконец не будешь один, а будет 
у тебя верный и любящий друг, на кот[орого] ты можешь положиться и с 
кот[орым] будешь делить радость и горе. Личико у твоей Марины такое 
доброе и симпатичное на карточке, что я не сомневаюсь в том, что она и 
будет для тебя таким верным и любящим другом. Ты знаешь, Мишуня, твое 
письмо получила я […] и сперва подумала, что ты прислал свою карточку, 
а, как увидела женское личико, так и решила, что ты, вероятно, женишься. 
[…] Кстати, она блондинка и у нее голубые или серые глазки? И напиши, 
как ее отчество” 67. 

Проте перед молодими стояла серйозна проблема, пов’язана з релігією. 
Судячи з листів, австрійська влада вимагала від Михайла Грушевського 
певних зобов’язань на користь католицької церкви. А тому Сергій Федо-
рович, благословивши рішення сина, усе ж заявив: “Не забывай, что дети 
твои, если Бог пошлет, должны быть той веры, той народности, к какой 
принадлежишь ты, твои родители, весь род наш. Как русский подданный, 
обязанный повиноваться законам твоего отечества, ты не в праве дать 
обязательство крестить детей своих в унии, если бы даже хотел этого […]” 
(4.05.[1896])68. А пізніше, після народження онуки Катерини, він, за словами 
дружини, висловив жаль, що вона “крещена не православным священником” 
(1.08.[1900])69.

Грушевські шукали прийнятного виходу з делікатної ситуації. Найкраще 
це видно з листа до Михайла від сестри Ганни: “Папа вчера огорчился, 
прочитавши твое письмо, и все говорил, что раз ты дашь подписку крес-
тить детей униатами, то тебя заставят это сделать, если ты будешь жить в 
Австрии. И действительно, если австрийские законы похожи в этом отно-
шении на наши русские, то мне тоже кажется, что тебя могут принудить к 
этому. Вот мы и хотим просить дорогую Мариночку, чтобы она приехала 
в Россию, – мы с Мамочкой могли бы выехать к ней на встречу в Киев, 
она бы поселилась вместе с нами до свадьбы, потом повенчались бы и 
поехали бы все вместе. Так было бы совсем хорошо: и Марина осталась 
бы униаткой, не изменила бы своей вере, и подписки бы с тебя никакой 
не требовали, так что дети были бы православными, а это успокоило бы 
мамочку, а в особенности Папу. Если бы ты не захотел венчаться в самом 
Киеве, – могли бы повенчаться в деревне, – есть и родные, и знакомые 
священники в Киевской губ[ернии]. Пусть Марина не сердится на нас, – мы 
с Мамусей от души ее уже теперь любим и понимаем, что ей хотелось 
бы повенчаться во Львове и тяжело ехать венчаться в неизвестный край, 
но мы просим ее пожалеть тебя и нас и исполнить нашу общую просьбу. 
Ведь сестра ее тоже может поехать с нею в Россию, а не может, – будут 
ее ждать мать и сестра, Мамочка и я, – в Киеве. Подумай хорошенько об 
этом, дорогой мой; прошу и дорогую сестричку Марину не сердиться на 
меня и подумать над нашим предложением” (1896)70.

Імовірно, з іншого боку було виявлено принциповість, і тоді на поступку 
пішли Грушевські – спочатку Михайло, а потім і родина, чим виявили 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ І ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ. БІБЛІОГРАФІЯ 169

цілком цивілізований, розсудливий підхід. Про це читаємо в листі Ганни: 
“В сегодняшней твоей открытке прочитали мы с Мамусей, что ты немного 
успокоился, ну и слава Богу. Не следует обращать внимания на все эти 
формальности, ведь, правду сказать, мы с тобой и не можем назваться 
вполне православными71, да и все религии хороши, коль их правильно 
понимают, кроме того униятская вера и наша православная очень мало 
рознятся друг от друга. Старикам нашим, конечно, приятнее было бы, чтобы 
ты избежал всех этих формальностей, обвенчавшись в России, но я понимаю 
и положение Марины и понимаю, что нельзя от нее этого требовать. Но, 
во всяком случае, раз Вы друг друга любите, не нужно ни на что обращать 
внимания и поскорее повенчаться и ехать к нам, а мы ждем с нетерпением” 
(1896, весна)72.

Мабуть, не випадково так написала саме Ганна – представниця молод-
шого покоління, для якого незрівнянно важливішими були не конфесійні 
розбіжності, а те, що об’єднувало українців. Підтвердженням цієї думки є 
й те, що чотириюрідний брат Михайла, о. Марко Грушевський, звернувся 
1898 р. до Марії Сильвестрівни з проханням бути хрещеною матір’ю 
первісткові, зауваживши: “Уніятство, звісно, не перешкода сему”73.

Отже, проблема була вирішена, й у Владикавказі почали обговорювати 
близьке весілля. Коли ж нарешті батьки дізналися про дату вінчання 
(26 червня 1896 р. за н. ст.), до Львова полетіло батьківське благословення: 
“Дорогие наши Мишенька и Марина. Наконец то дождались давно ожидае-
мого известия о Вашем венчании. Поздравляем Вас, мои дорогие, дай Бог 
Вам счастливую жизнь супружескую жить да поживать, здоровья и всего 
благополучия наживать, а нам старикам порадоваться о Вас. Завчера полу-
чили писемцо от Сашеньки, что он выезжает к Вам. Теперь он, конечно, у 
Вас гостит” (24.05.1896)74.

Дійсно, ще з березня в родині вирішувалося питання про приїзд 
до Галичини молодшого сина, Олександра. Він хотів побувати в брата 
на Великодні свята, але не встиг оформити документи, а тому поїхав у 
травні – вже на його весілля. Про це писала синові Глафіра Захарівна: 
“Сашенька тоже желал бы побывать на твоей свадьбе и сегодня послал ему 
Папа удостоверение. Не знаю только, успеет ли он получить паспорт, так 
как у него еще экзамены отнимают время и успеет ли приехать и найдет 
ли эту Скалу?” (4.05.[1896])75. Раніше, в листі від 1 березня вона просила 
Михайла: “Ты только не очень уже увлекай Сашеньку своим Львовом, а 
то он так увлечется, что не захочет и к нам ехать” (1.03.1896)76. Натомість 
Сергій Федорович хотів, щоб син побачив ще й Відень. Але 18-річний 
юнак, за його виразом, “поострив серце мужеством”77, і здійснив справжній 
вояж, чим завдав батькам багато переживань. Він відвідав, крім Львова і 
Відня78, ще й Прагу, а також заїхав до Німеччини – у Дрезден і Бреслау, а 
вже звідти повернувся до Михайла79. І, хоч відповідних листів знайти не 
вдалося, Сашко був, очевидно, у Скалі на вінчанні брата. Після повернення 
Олександра до Владикавказу батьки вже чекали на молоде подружжя.

Ще 25 травня, благословляючи молодих, Сергій Федорович запросив їх 
листом “на далекий гостеприимный Кавказ”80, а 20 червня додавав: “Когда 
же ожидать Вас? В саду нашем зелено, все зеленеет и цветет, все благоухает, 
жилье наше садовое приведено в порядок – побелено, покрашено, не достает 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ І ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ. БІБЛІОГРАФІЯ170

одного – жильцов, которым все это приготовлено: спешите же, дорогие, в 
родное гнездышко!”81.

Листи майже не містять подробиць щодо гостювання подружжя. Але 
окремі згадки дозволяють його уявити. Тривало воно з липня по вересень 
1896 р. Михайло з Марією були не лише у Владикавказі та на приміському 
хуторі-дачі Грушевських, але й відпочивали на Чорному морі, здійснили 
там круїз, зокрема побували в Піцунді, Криму, Одесі. Звичайно ж, відвідали 
Київ82. З ними також були (можливо, не весь час, а частину подорожі) 
Глафіра Захарівна, Олександр і Ганна. Про враження Марії Грушевської від 
Києва може свідчити один з пізніших листів Сергія Федоровича: “Приятно 
[…], что Вы сердечно отнеслись к [2 слова нерозб.] нашему родному Киеву” 
(1897(?)83. Нарешті, інший його лист, датований 14 жовтня 1896 р., засвідчує 
факт закінчення весільної подорожі: “Дорогие дети! Из письмеца Вашего 
от 4/Х узнал, что [Вы] благополучно приехали во Львов и что Вы здоровы 
и благополучны”84.

Загальновідомо, що відтоді Марія Сильвестрівна мало не щороку бу-
вала в Києві і, зрештою, Київ став її останнім притулком. Але досі ніяк не 
висвітлювалось питання про поїздки до Львова батьків і сестри Михайла 
Грушевського. Якщо про можливі львівські подорожі Сергія Федоровича 
згадок не траплялось (скоріше всього, їх ніколи й не було), то є прямі лис-
товні свідчення про такі мандри інших членів родини. Очевидно, запрошення 
відвідати столицю Галичини надходили неодноразово, і збереглась відповідь 
Глафіри Захарівни на одне з них: “Благодарим […] за Ваше любезное 
приглашение приехать к Вам. Это если бы было близко, то, конечно, хорошо 
было бы поехать и посмотреть, как Вы живете, но, к сожалению, такое 

Михайло Грушевський.
Львів.

Близько 1895 р.

Марія Вояківська
(в заміжжі Грушевська).
Львів. Близько 1896 р.
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далекое пространство разделяет, что трудно на это решиться(?). Конечно, 
у Вас доктора лучше наших, и для Сашеньки было бы хорошо полечиться 
под наблюдением хороших докторов” (3.03.1900(?)85. Ми знаємо, що Глафіра 
Захарівна пізніше зважилась на цю закордонну подорож (поки що невідомо, 
хто саме з родини тоді її супроводжував), оскільки 20 квітня 1902 р., вже 
після повернення до Києва, вона писала львівським родичам: “Дорогие 
мои Мишенька, Марина и Катруся! Благодарю Вас за Ваше радушное 
гостеприимство и за Ваши дорогие проводы нас на вокзал. Мы доехали и 
проехали границу благополучно и до Киева доехали благополучно”86.

Іншого разу, в листі без дати Глафіра Грушевська знову писала: “Ду-
маем выехать отсюда в субботу 23-го авг[уста], [а в] воскресенье 24-го 
будем во Львове[…] О всех новостях переговорим уже лично. Дети [Оля й 
Сергій Шамраєви. – М. К.] очень рады свиданию с Катрусей, и я очень рада 
видеть Вас всех […]. Слезем в Подзамчьи”87. Про те, що ті перші галицькі 
подорожі (і не лише по Львову) назавжди залишилися в їхніх душах, бачимо 
з листа Ганни: “Мені дуже хотілося б поїхати з Вами до Криворівні. Мені 
здається, що тиша та спокій, що панують в горах (це вражиння з подорожи 
до Лавочної), якнайкраще вплинуть на мої нерви [...] Я би з охотою поїхала 
б і раніше, щоб пожити і в Львові (у Вас там в Вашому садку так добре!), 
але не можна [...] А скільки Міся [Михайло Грушевський. – М. К.] думає 
пробути в горах, в Криворівні?” (6.05.1908)88.

Оскільки ім’я Марії Сильвестрівни з 1896 р. міцно закріпилось на 
сторінках родинного листування Грушевських, ми можемо з окремих 
цитат відчути, як вони сприйняли свою невістку. Їхнє ставлення до Марії 
було дуже делікатним, помітним було бажання не образити її ненароком, 
навіть захистити. “Я каждый раз, как пишу имя Марина, то и задаю себе 
вопрос: нравится ли это, что я так называю – самой Марине? Ведь это 
Миша так посоветовал писать, а не носительница этого имени”, – зазначала 
20 червня [1896 р.]89 в листі до Михайла його сестра Ганна, а іншого разу 
додавала: “Как бы я хотела найти в ней настоящую сестру для себя, взамен 
маленькой Маруси, которую отняла у нас смерть90. Ты передай дорогой 
Мариночке, что я считаю ее своей сестрой и уже люблю ее за то, что ты 
ее любишь и за то, что она тебя любит, и прошу и ее смотреть на меня, 
как на сестру” (26.12.1896)91. Були випадки й дещо комічні. Так, 8 березня 
1899 р. Глафіра Захарівна втішала невістку: “Вы, Марина, жалуетесь на 
счет того, что Мишенька обозвал Вас полькой за то, что Вы не знаете, что 
такое за блины. Конечно, это нехорошо со стороны Мишеньки, но, как Бог 
даст, приедете летом к нам, то мы Вас угостим блинами и тогда будете 
знать, что за блины”92.

Молода родина порушувала в листуванні з батьками і значно серйозніші 
питання, зокрема, про будівництво у Львові власного дому. Така ідея, 
скоріше за все йшла з боку Марії Сильвестрівни. На вагання сина з цього 
приводу свої міркування у листі від 16 жовтня 1898 р. висловив Сергій 
Федорович: “Ты, Миша, собираешься домик строить и спрашиваешь о 
моем мнении. Прежде всего – о своем доме вообще. Иметь свой дом в 
нек[ото]рых отношениях удобно, а в нек[ото]рых и неудобно, особенно 
для служащего человека, часто выезжающего из города на значительное 
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время, а в чем, в данном случае, неудобства, Вы знаете сами. В частности, 
обзаводиться домом в Вашем положении едва ли удобно: уверены ли Вы, 
что останетесь во Львове, по крайней мере, надолго? Удобно ли будет 
Вам там остаться при могущих воспоследовать радикальных политических 
переменах, которых можно ожидать даже [нерозб.] в недалеком будущем? 
Вот почему и взвесив Ваши обстоятельства и Ваше положение, я прихожу 
к выводу, что Вам дешевле, спокойнее и надежнее жить в наемной 
квартире, чем [в] собственном доме, постройка одна к[ото]рого причинит 
Вам множество безпокойств и неприятностей. Впрочем, Вы люди зрелые, 
обсудите все и поступайте, как найдете лучше”93. Час підтвердив, що інтуїція 
щодо радикальних політичних змін не підвела Сергія Грушевського. Але 
Михайлове рішення все ж таки будувати свій “львівський” дім зайвий раз 
підтверджує, що він пов’язував з Галичиною багато планів, прагнув осісти 
у Львові, якщо не назавжди, то, принаймні, надовго.

“Львівська тема” в родинному листуванні Грушевських, незважаючи 
на явну нестачу джерел, дає винятково багатий матеріал для розуміння 
вдачі та світогляду окремих членів цієї родини. Листи зазначеного періоду 
не лише дозволяють відчути вдачу кожного з них, але й багато в чому 
характеризують кожного, ніби створюють образи цілком реальних людей, 
яких треба не ідеалізувати, а сприймати такими, якими вони були насправді, 
на тлі свого часу. Ми бачимо Глафіру Захарівну – добру, турботливу матір і 
водночас – малоосвічену жінку, коло інтересів якої не виходило за родинні 
рамки. Це була типова жіноча доля того часу. Листи засвідчують, що нав-
чений досвідом Сергій Федорович розривався в душі між батьківським 
прагненням вберегти свого сина Михайла від небезпечної політичної 
діяльності, яку колоніальний режим таврував як “українофільство” та “ма-
зепинство”, і тим незбагненним, що йшло з глибин його душі, говорило 
голосом багатьох поколінь волелюбних предків, змушувало поважати вибір 
сина і, зрештою, фактично, стати на його бік. Сергій Грушевський постає з 
листування як громадянин з власними позиціями. І хоча його спроби якось 
поєднати любов до свого народу з вірністю імперії, що душила той народ, 
тепер видаються дещо наївними, не забуваймо, що лише окремі люди з його 
покоління стали свідомими українцями. До того ж, у листуванні помітна 
певна динаміка в свідомості батьків за ці лічені роки, коли обережність 
і страх потроху почали поступатися перед почуттям гордості за сина.

З листів, зокрема, цих років, бачимо, наскільки далі пішло молоде 
покоління Грушевських. І не лише Михайло, але й Олександр (з листів до 
брата він постає як перспективний науковець і громадський діяч) та Ганна. 
Будучи освіченою особистістю з громадянським і патріотичним світоглядом, 
вона, фактично, повстала проти нав’язаної їй типової покірної жіночої 
долі з фатальним трикутником: “Kûche, Kinder, Kirche”. Чимало матеріалу 
дає листування і для характеристики більш віддалених осіб з цього роду. 
Сподіваємось, що дослідницька робота і пошук нових джерел у даному 
напрямку триватимуть.
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28 Там само, ч. 4, арк. 340 зв.–341.
29 Там само, 293 зв.–294 зв.
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30 Мається на увазі додавання до пісної страви молока (набіл, забілювання 
молоком).

31 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 278, арк. 348.
32 Кучеренко М. Сергій Грушевський: науковець, освітянин і громадянин // 

Український історик. − 2004. − № 1–2 (161–162). − С. 88–90.
33  ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 278, арк. 366.
34 Там само, арк. 435 зв.
35 Там само, арк. 495-495 зв.
36 Там само, арк. 525.
37 Там само, арк. 291.
38 Там само, арк. 324-324 зв.
39 Там само, арк. 324-324 зв.
40 Там само, арк. 324-324 зв.
41 Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації. – Нью-Йорк, 

Київ, Торонто, 1995. – С. 233.
42 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 276, арк. 44 зв.
43 Гирич І. П. Куліш на тлі суспільного життя // Молода нація. – 2004. – № 

1. – С. 8.
44 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 278, арк. 347 зв.
45 Там само, спр. 278, арк. 463 зв.
46 Там само, арк. 426–427 зв.
47 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1988. – Ч. 9. – С. 118.
48 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 276, арк. 49 зв.
49 Там само, спр. 278, арк. 367–367 зв.
50 Там само, спр. 276, арк. 73–74 зв.
51 Там само, арк. 73–74 зв.
52 Там само, арк. 89 зв.–90.
53 Там само, спр. 278, арк. 387 зв.
54 Там само, арк. 503 зв.
55 Там само, арк. 452.
56 Там само, арк. 509 зв.
57 Там само, спр. 283, арк. 296–297.
58 Там само, спр. 276, арк. 45–45 зв.
59 Там само, спр. 278, арк. 354.
60 Там само, спр. 283, арк. 195–197.
61 Там само, спр. 275, арк. 29. Опубл.: Матяш І. Зірка першої величини. 

Життєпис К. М. Грушевської. – К., 2002. – С. 30–31.
62 Там само, спр. 278, арк. 362.
63 Там само, арк. 364 зв.
64 Там само, арк. 378–378 зв.
65 Там само, арк. 389 зв.
66 Там само, арк. 384.
67 Там само, спр. 283, арк. 272–273.
68 Там само, спр. 278, арк. 389 зв.
69 Там само, арк. 518 зв.
70  Там само, арк. 411.
71 Ганна Сергіїївна натякала на те, що їхні предки по лінії Оппокових, як і 

більшість населення Правобережної України, упродовж ХVІІІ ст. були уніатами і до 
православ’я повернулися тільки після переходу краю під владу Російської імперії. 
Зокрема, з уніатської сім′ї походила Ганна Зарчинська – мати Глафіри Грушевської 
(див.: Грушевський М. Спомини // Київ. – 1988. – № 9. – С. 120; Панькова С. До 
витоків материнського роду Михайла Грушевського // Київ і кияни. Матеріали 
щорічної науково-практичної конференції. – Вип. 2. – К., 2002. – С. 58.
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72 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 278, арк. 413 зв.
73 Там само, − арк. 67.
74 Там само, арк. 384.
75 Там само, арк. 388.
76 Там само, арк. 370–370 зв.
77 Там само, спр. 280, арк. 54–54 зв.
78 Розповіді Олександра Грушевського про цю подорож у листах до брата – 

дуже короткі й нечіткі. Найвиразніше юнак розповідав про перебування у Відні: “В 
Відень приїхав рано, пішов зараз по місту, був на Ring-Straβe, а вже потім достукав 
ся і до Theresianum-Straβe. Понемного роздивляюся по місту – дуже богато цікавого 
[…]” (Див.: ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 280, ч. 1, арк. 53–53 зв.)

79 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 280, арк. 52–52 зв.
80 Там само, спр. 278, арк. 385–385 зв.
81 Там само, спр. 276, арк. 61 зв.
82 Там само, спр. 283, арк. 241–243, 244–246.
83 Там само, спр. 278, арк. 449 зв.
84 Там само, спр. 276, арк. 63.
85 Там само, спр. 278, арк. 562-562 зв.
86 Там само, спр. 277, арк. 318.
87 Там само, спр. 277, арк. 136 зв.
88 Там само, спр. 283, арк. 544–546.
89 Там само, спр. 276, арк. 61.
90  Ідеться про Грушевську Марію Сергіївну (5.04.1880, Владикавказ – 6.04.1882, 

Владикавказ) – маленьку доньку Глафіри Захарівни та Сергія Федоровича, яка 
померла від скарлатини. Тієї весни в родині Грушевських померли троє дітей, і 
ця тяжка втрата назавжди залишилася в душах живих.

91 ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 283, арк. 272–273.
92 Там само, спр. 278, арк. 500 зв.–501.
93 Там само, арк. 488–488 зв.

Тетяна БОРЯК

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМІГРАЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ

У ЧЕХО-СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
В 1920–1930-х рр.

(за фондами ЦДАВО України)

Документи ЦДАВО України містять, серед іншого, інформацію про 
функціонування в Чехо-Словацькій республіці в 1920–1930-х рр., тобто 
в період фінансування українських інституцій у рамках “російської допо-
могової акції”, українських еміграційних центрів. Ці джерела опинилися 
в архіві в результаті кількох хвиль переміщення в Україну матеріалів 
Українського історичного кабінету (УІК) та Музею визвольної боротьби 
України (МВБУ) з Праги після Другої світової війни.

Крім ЦДАВО України, отримані з Праги документи передавалися на 
зберігання до інших (регіональних) архівів, причому ці акції переміщення 

© Тетяна Боряк, 2004
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не завжди були продуманими й обґрунтованими. У результаті величезний 
масив джерел (за ним закріпилася умовна назва “Празький архів”) виявився 
розпорошеним по різних архівосховищах України. Зі зрозумілих причин 
еміграційні матеріали надходили на таємне зберігання, тому облікова 
документація на них провадилася окремо, до того ж – переважно не чітко 
та не в повному обсязі. Подеколи вона взагалі відсутня. Тому виявлення 
й опрацювання масиву документів празького походження в центральних і 
регіональних архівах України становить серйозне дослідницьке завдання. 
На даному етапі передчасно говорити про кількість таких фондів навіть у 
ЦДАВО. Нині в архіві ведеться робота із складання покажчика розсекре-
чених фондів, куди окремим розділом “увійдуть” і фонди празького по-
ходження.

Мета цієї статті – привернути увагу дослідників до фондів “празьких 
архівів”, які можуть стати у пригоді при подальшому дослідженні питання 
фінансових і організаційних умов існування українських емігрантських 
інституцій (передумови виникнення акції, питання її ходу та згортання 
ґрунтовно висвітлено в ряді праць, зокрема С. Віднянського).

Підписання Радянською Росією Ризького миру з Польщею (18 березня 
1921 р.) поклало край існуванню Української Народної Республіки, що 
виникла у ході Української революції 1917–1921 рр., та символізувало 
визнання Польщею УНР. Ризький мир означав остаточне утвердження 
на українських землях радянського режиму. Для керівників УНР, діячів 
українського відродження, спричиненого Українською революцією, вояків 
українських збройних формувань підписання цього договору стало крахом 
надій на постання незалежної Української держави. На захід рушив потік 
емігрантів, переважна більшість яких прямувала до Чехо-Словацької 
республіки (власне, від’їзд з України розпочався ще за років Української 
революції).

Надання притулку українським біженцям у цій країні стало можливим 
завдяки “російській допомоговій акції”, що сприяла утворенню на території 
Чехо-Словацької республіки значної кількості іноземних інституцій та гурт-
ків. Акцію уможливлювало прихильне ставлення керівників та громадських 
лідерів республіки до емігрантів, у тому числі українців. Головним нат-
хенником проведення допомогової акції був президент держави Томаш 
Масарик.

До Чехо-Словаччини в 1921 р. прибуло 6 тис. чоловік, у 1923 р. – 23 тис., 
у 1924 р. – 20 тис., у 1925 р. – 25 тис., у 1932 р. – 10,5 тис., у 1936 р. – близько 
9 тис., у 1939 р. – 8 тис. Однак точних даних щодо цього немає, оскільки, 
по-перше, частина емігрантів не була врахована офіційною статистикою 
через нелегальне прибуття; по-друге, багато емігрантів не осідали в країні, 
а, здобувши певну освіту, або поверталися на батьківщину, або рухалися 
далі, на захід. На думку С. Віднянського, під час першої хвилі еміграції 
(початок 1920-х рр.) щороку в ЧСР перебувало близько 50 тис. емігрантів 
з Росії, з них українців – 20–25 тис.1

Згідно з постановою уряду ЧСР від 28 липня 1921 р. організацію й 
проведення акції було покладено на Міністерство закордонних справ. З цією 
метою з 1921 по 1937 рр. урядом ЧСР (зокрема, міністерствами закордонних 
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справ, шкільництва і народної освіти та хліборобства) було виділено понад 
50,8 млрд. крон. За підрахунками С. Віднянського, на діяльність українських 
вищих навчальних закладів і допомогу українським студентам припадало 
щорічно (принаймні протягом 1920-х рр.) від 3,5 до 4,5 млн. крон2.

Провідною високою школою, створеною українцями, став Український 
вільний університет (УВУ), заснований у січні 1921 р. в Австрії (на той 
час значна кількість українських емігрантів зосереджувалася саме там). 
Весною того ж року виникла думка про перенесення університету до 
Праги, і 16 вересня на це було отримано дозвіл Міністерства закордонних 
справ. Про це, зокрема, свідчать документи справи 136 опису 1 фонду 3859 
ЦДАВО України, яка містить листування професорів УВУ з президентом та 
міністерствами закордонних справ і шкільництва та народної освіти Чехо-
Словаччини стосовно перенесення УВУ з Відня до Праги.

УВУ складався з двох факультетів: філософського (з історично-філо-
софським та природописно-математичним відділом) та права і суспільних 
наук. В основу діяльності УВУ після його перенесення з Відня було по-
кладено австрійський закон від 27 квітня 1873 р. про устрій і організацію 
університетів, за яким діяла більшість  західноєвропейських вищих нав-
чальних закладів, у тому числі й Карлів університет. Після перенесення 
УВУ з Відня до Праги Сенат Карлового університету виділив для УВУ 
лекційні зали в приміщеннях Каролінума, Клементінума і природописного 
інституту3.

Українська господарська академія (УГА) була заснована в Подєбра-
дах як висока школа з трирічним курсом навчання, але, починаючи з 
1924/25 навчального року, вона стала чотирирічною, що було затверджено 
розпорядженням Міністерства закордонних справ за погодженням з Мініс-
терством хліборобства4. Перший статут УГА було схвалено 16 травня 
1922 р. Академія складалася з трьох факультетів: аграрно-лісового, інже-
нерного та економічно-кооперативного. У педагогічному відношенні УГА 
підпорядковувалася Міністерству хліборобства, в адміністративному – Мініс-
терству закордонних справ. За їхньої активної допомоги Академія вже в 
перші роки існування організувала аудиторії, лабораторії, бібліотеку тощо. 
Розміщувалася УГА в подєбрадському замку, готелі “Centra” та деяких 
інших приміщеннях.

Ще одним вищим навчальним закладом став Український високий 
педагогічний інститут Михайла Драгоманова (УВПІ), створений у 1923 р. 
Метою його діяльності було проголошено підготовку вчителів для укра-
їнських шкіл нижчого типу та для позашкільної освіти серед широких кіл 
українського населення. Школа мала трирічний курс навчання, а з 1925/26 
академічного року його було збільшено до чотирьох років, і з цього часу 
інститутові було надано право готувати також учителів для середніх шкіл 
та організаторів шкільництва і народної освіти. Після певної реорганізації 
було створено літературно-історичний, математично-природничий, а 
в 1924 р. – і музично-педагогічний відділи. Викладання здійснювалося в 
помешканнях різних середніх і високих шкіл Праги.

Український історичний кабінет (УІК) було засновано при Міністер-
стві закордонних справ у вересні 1930 р.; він вважався автономною частиною 
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Російського закордонного історичного архіву (РЗІА) при цьому міністерстві. 
Очолював кабінет директор архіву др. Ян Славік, але фактично керівником 
був Аркадій Животко. Останній навіть написав книгу за редакцією др. Яна 
Прокеша (міністерський радник і директор Архіву Міністерства внутрішніх 
справ) під назвою “Десять років Українського історичного кабінету” (Прага, 
1940)5. Мета діяльності Кабінету – збирання й зберігання бібліотечних 
та архівних матеріалів, пов’язаних з Україною, передусім з революцією 
1917–1921 рр. (бібліотека Кабінету була відкритою для відвідувачів, за 
винятком обмежень правового характеру). У 1938 р. УІК було передано до 
Міністерства внутрішніх справ.

Фонд Союзу українських організацій у ЧСР (м. Прага) містить ін-
формацію щодо паспортів Нансена. Зокрема, нами було знайдено мемо-
рандум Союзу до Ліги Націй та Верховного комісара у справах еміграції 
при Лізі Націй (машинопис, без підпису, імовірно – 1926 р.), де спо-
чатку обґрунтовується, дещо на емоційному рівні, право людини про-
живати на території не лише своєї держави, але й будь-якої іншої, далі 
подається короткий екскурс в історію України (згадуються Київська Русь, 
Переяславська Рада 1654 р. та Жовтневий переворот 1917 р.). Зазначається, 
що в деяких державах українських паспортів не визнавали. За умови 
прийняття рішення про видання еміграційних паспортів (а не паспортів 
держави перебування українців-емігрантів) висувалося прохання, щоб 
“руські” і поляки не брали участі у цьому процесі, а паспорти були безстро-
ковими й безкоштовними6.

У документах згадується і проблема правового становища емігрантів. 
Зокрема, наприкінці 1929 р. стало відомо, що уряд ЧСР вирішив увести, 
замість попередніх дозволів на перебування в країні, “нансенівські пас-
порти”, прийняті Комісією у справі емігрантів при Лізі Націй. А у графі 
“національність” було вирішено позначати тільки дві – російську та вір-
менську. Для українців виникла небезпека, що їхня національність не 
вказуватиметься. У зв’язку з цим активізувалась українська еміграція, на 
зборах персоналу УГА було вироблено низку заходів, що дало позитивні 
результати: Міністерство внутрішніх справ ухвалило розпорядження за 
№ 41681/5 від 1 липня 1930 р. про зміну в нансенівських паспортах для 
українців слова “rus” на “ukrajinec”. Відтоді в нансенівських паспортах 
робилися поправки7. Тогочасний Голова Товариства прихильників УГА 
Бочковський писав, що Нансен трактував домагання української еміграції 
як бажання внести політику в гуманітарну акцію8.

Впадає в око той факт, що серед слухачів УВУ були й громадяни 
ЧСР. Так, у зимовому семестрі 1921/22 академічного року на правничому 
факультеті було 20 громадян ЧСР (19 чоловіків і одна жінка), а на філо-
софському – 13 (9 чоловіків і 4 жінки); у зимовому семестрі 1928/29 
академічного року на філософському факультеті їх налічувалося троє, в 
літньому – четверо, на факультеті права і суспільних наук у зимовому 
семестрі – одинадцять, у літньому – семеро9.

Збереглися складені Благодійним комітетом при УГА списки студен-
тів, які отримували допомогу від Міністерства хліборобства ЧСР та комітету 
(1926–1928 рр.). Станом на квітень 1928 р., наприклад, 28 студентів Академії 
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отримували й родинну допомогу (150 чеських крон на дружину та по 
100 крон – на дітей)10.

Листування Благодійного комітету з міністерствами – закордонних 
справ та хліборобства (про затвердження кошторису, асигнування коштів 
для допомоги студентам, списки студентів-стипендіатів тощо) засвідчує, 
що в 1924 р. студенти отримували щомісяця по 600 крон11.

Дещо кращою була ситуація з матеріальною допомогою студентам УВУ, 
оскільки додатковим джерелом фінансування виступав тут фонд Масарика. 
Існувала грошова допомога для стипендіатів цього фонду. Практикувалося 
взяття студентами зобов’язань закінчити свою наукову працю до певного 
терміна12. На жаль, з документів незрозуміло, як довго виплачувався такий 
вид грошової допомоги та скільки студентів її отримали. Міністерство 
шкільництва виділяло кошти для “професорських стипендистів” – тих, хто 
писав габілітаційні роботи (наприклад, з 1 січня 1930 р. було асигновано 
6 стипендій по 420 крон)13.

Серед документів Чесько-українського комітету допомоги україн-
ським і білоруським студентам у Празі – справи про успішність україн-
ських студентів, що навчалися у вищих школах ЧСР. Присутній розподіл 
студентів на групи: абсольвенти (наприклад, на листопад 1926 р. абсольвентів 
високої школи інженерного будівництва було 9 осіб; архітектурного і 
земельного будівництва – 1 особа; stojniho та електроінженерії – 14 осіб; 
землеробства – 16 осіб)14 та студенти певних курсів (з відомостями щодо 
їхньої успішності). З них дізнаємося, що на той же листопад 1926 р. на 
третьому–п’ятому курсах високої школи інженерного будівництва навчалося 
25 осіб; четвертому і п’ятому курсах високої школи архітектурного і земель-
ного будівництва – 5 осіб; другому – п’ятому курсах високої школи stojniho 
та електроінженерії – 43 особи; на другому курсі високої школи земле-
робства – 12 осіб, високої школи землемірства (zememerstva) – 30 осіб15. 
У цих списках фігурують і такі заклади (у 1922/23 академічному році), де 
навчались українські студенти, як Гірнича академія у Пшебрамі, Висока 
торгівельна школа, Вища педагогічна школа, машинний, електротехнічний 
та будівничий відділи Технічної школи16, Медична та Мистецька школи17.

Серед інших закладів, де навчались українці, – факультети будівельного 
інженерства, машинного інженерства, хіміко-технологічного інженерства 
при Чеському високому науковому технікумі (českem vysokem uceni tech-
nikem) у Празі, Висока школа культурного інженерства18.

Фінансова документація вищеназваних інституцій засвідчує, що їхня 
діяльність була значною мірою уможливлена саме завдяки “російській 
допомоговій акції”.

Так, звіт за 1930–1935 рр. про грошові надходження від президента 
ЧСР для УВУ свідчить про виділення щорічно з цією метою близько 100 
тис. крон19. У 1925 р. університету щомісячно надавалося по 12 тис. крон20. 
Після підпорядкування у 1928 р. УВУ Міністерству шкільництва і народної 
освіти ЧСР його бюджет було скорочено.

Крім зарплати, викладачі УВУ отримували певні кошти (суми коли-
валися в середньому між 45 і 670 кронами – залежно від наукового статусу 
та величини родини) з фонду Масарика. Так, на січень 1931 р. такі виплати 
отримали 25 осіб21.
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УГА одержувала асигнування від Міністерства закордонних справ: 
на 1923 р. це становило в середньому 100 тис. крон на місяць, у 1925–
1926 рр. – 250 тис. У 1927 р. щомісячні асигнування складали приблизно 
220 тис. крон. Загалом у 1924 р. Академією було отримано 2 537 000, у 
1930 р. – 2 330 276 крон22. Грошові дотації складалися з двох частин: на 
потребу самої академії та на стипендії для студентів. Збереглися відомості 
про грошову допомогу Міністерства закордонних справ за деякі місяці 
1926–1927 рр.23

Одна зі справ містить листування з Міністерством хліборобства про 
купівлю приладдя для кабінетів і лабораторії Академії (22 липня 1923 – 
20 лютого 1926 рр.)24. Документи свідчать, що в грудні 1922 р., квітні 1923 р., 
грудні 1923 р. УГА отримувала від Міністерства хліборобства по 50 тис. 
крон25. УГА надсилала до Міністерства землеробства переліки потрібного 
приладдя, і воно погоджувалося з ними або вносило свої корективи.

Показовим є кошторис УГА за 1931 рік: із січня по квітень було 
отримано по 135 тис. крон державної допомоги, з травня по липень – по 
125 тис., у серпні – 114 600, з вересня по грудень – по 100 тис., що склало 
в сумі 1 429 600 крон26. При цьому Міністерство шкільництва вважало УГА 
приватною школою27. У 1935 р. Академію було ліквідовано через відсутність 
фінансування, проте її роль фактично перебрав на себе Український техні-
ко-господарський інститут.

Український високий педагогічний інститут (УВПІ) також існував 
завдяки фінансовій підтримці чехословацького уряду. У квітні 1923 р. 
Міністерством закордонних справ ЧСР Інституту було надано щомісячну 
квоту в розмірі 50 тис. крон: половина призначалася на утримання пер-
соналу інституту, решта – на 50 стипендій для студентів (по 500 крон 
щомісячно)28. У серпні 1931 р. УВПІ було повідомлено, що у зв’язку із 
скороченням міністерського бюджету на 1932 рік з 1 січня 1932 р. грошову 
допомогу інституту буде припинено29, і в 1933 р. інститут перестав існувати. 
Щоправда, певна його діяльність тривала далі за допомогою уряду ЧСР: 
зокрема, у 1934 р. сенатові інституту вдалося здобути від міністерства 
освіти 3 500 крон на покриття перевитрат, пов’язаних з виданням другого 
наукового збірника30.

У кошторису УГА на 1932 р. закладено такі виплати: реальна платня 
професорів – від 1100 до 1450 чеських крон, доцентів – від 1100 до 1550, 
лекторів – від 950 до 1275, асистентів – від 950 до 1275, а двом асистентам 
платили по 600 крон31.

З огляду на чималі грошові видатки на підтримання діяльності цих 
вищих шкіл здійснювався постійний контроль за використанням коштів 
та діяльністю закладів, які мали залишатися строго лояльними до влади 
ЧСР, так само як і бути поза політикою (це було однією з головних умов 
проведення допомогової акції). Контроль за діяльністю відбувався у різ-
них площинах. Так, Чесько-український комітет подавав Міністерству 
закордонних справ списки студентів, які втрачали право на отримання 
допомоги32.

Представники Міністерства закордонних справ були присутні при 
оголошенні комітетом списків студентів, яким виплачуватимуться стипендії. 
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При цьому повідомлялося, що в разі невиконання студентами поставлених 
вимог вони втрачатимуть право на отримання грошової допомоги. Пред-
ставники міністерства брали участь у засіданнях комітету. Діяла перевірна 
комісія, яка відстежувала успішність навчання33.

Статутом Чесько-українського комітету допомоги українським та біло-
руським студентам у Празі було передбачено входження до представництва 
комітету восьми чеських професорів та студентів34.

З 1925 р. УВПІ було підпорядковано безпосередньо чеським міністерст-
вам (а не його засновнику – Українському громадському комітету в Празі, 
як це було раніше). Формою звітності інституту перед чехословацькою 
владою було надсилання протоколів засідання сенату, професорської ради, 
відділів, щодо складання студентських іспитів до Міністерства шкільництва 
і народної освіти. Так само звітувала й УГА – спочатку перед Міністерством 
шкільництва і народної освіти, згодом – перед Міністерством хліборобства. 
До речі, у зв’язку з переходом УГА під контроль Міністерства хліборобства 
виникли фінансові ускладнення – затримка з виплатою стипендій і зар-
плати35.

УВПІ отримував кошти від Міністерства шкільництва і народної освіти 
не лише для організації своєї діяльності, але й для гімназії у Ржевницях. 
Тому, природньо, інститут звітував перед міністерством і за діяльність гім-
назії та витрачені нею кошти36.

Міністерствo закордонних справ мало схвалювати поповнення викла-
дацького складу Академії, стипендіатів, у тому числі професорських37. Воно 
ж надавало дозвіл на продовження навчання і перебування студентів УВУ 
в країні38. Університет мав надсилати до Міністерства документацію, що 
стосувалася його фінансової діяльності (субвенцій, стипендій, бюджету 
тощо), – на що були витрачені кошти, виділені владою39, а з березня 
1924 р. – ще й по три примірники всіх видань видавничого товариства при 
УГА40.

Співробітники УІК (Аркадій Животко, в різні роки – Микола Балаш, 
Петро Назаревський, Євгенія Лоська, Софія Безручкова) щомісяця звітували 
перед Міністерством закордонних (з 1938 р. – внутрішніх) справ. Звіти 
знаходяться у справі 10 опису 1 фонду УІК (в роки Другої світової війни 
більшість звітів було написано німецькою мовою)41.

2 квітня 1931 р. УІК отримав розпорядження уповноваженого Мініс-
тертва закордонних справ (прізвище не вказано. – Т. Б.) стосовно інформації, 
яка не підлягала розголошенню співробітниками кабінету: від кого і які 
матеріали надійшли до УІК; про зміст матеріалів, які зберігаються в Кабі-
неті (і не давати копій з них); про способи зберігання зібраних УІК мате-
ріалів тощо. Головним же завданням співробітників було недопущення 
пошкодження чи знищення матеріалів42.

19 березня 1931 р. було встановлено такий режим роботи Кабінету: 
5 днів на тиждень – з 8-ї години до 2-ї години; в суботу – з 8-ї години до 12-ї 
години. Одна година відводилася щодня для роботи за межами Кабінету (в 
бібліотеках, архівах, удома). Зазначались обов’язки співробітників УІК43.

Урядові кола ЧСР приділяли діяльності українських вищих шкіл пильну 
увагу, про що, зокрема, свідчить присутність значної кількості чеських 
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високих посадовців і фахівців на відкритті цих закладів. Так, на інавгурації 
ректорів УВУ (їх обирали щороку) запрошували багатьох чеських урядовців, 
представників чималої низки інституцій44. Участь у відкритті УВПІ брали 
представники уряду ЧСР, канцелярії президента, високих чеських шкіл 
м. Праги та ін.45

На інавгурацію ректора у 1930 р. (обрали А. Яковліва) було запрошено 
Президента республіки, Міністра шкільництва і народної освіти, пред-
ставників від університету Масарика та інституту Коменського в Братиславі, 
представників Чеської високої школи техніки в Брно, деканів лікарського, 
богословського та філософського факультетів Карлового університету в 
Празі, інших відомих діячів46.

28 жовтня 1928 р. Академічний комітет влаштував свято з нагоди 10- літ-
тя існування Чехословацької республіки, на якому головував О. Колесса 
(тодішній голова комітету), від університету виголосив промову ректор 
Дмитро Антонович47.

Викладачі українських високих шкіл всіляко намагалися підтвердити 
свою лояльність та висловити вдячність за допомогу українській еміграції. 
Так, коли 7 листопада 1926 р. у паризькому журналі “Тризуб” вийшла 
замітка, спрямована проти міністра Гірси (в результаті цього мали відбутися 
зміни в дипломатичному корпусі) від імені ректора УГА І. Шовгеніва, 
проректора Бича і секретаря професорської ради О. Бочковського Академія 
надіслала міністру листа про їх незгоду зі статтею, висловлювалися пошана 
і вдячність за допомогу українській еміграції48.

УВУ, як і інші вищі школи та українські емігрантські організації, 
відзначали ювілеї Масарика49. На цих вечорах звучали доповіді, присвячені 
президентові. Українська громадськість активно долучалася й до відзначення 
річниць проголошення Чехословацької республіки50.

У 1932 р. виповнилося 10 років від дня заснування УГА. Віддзеркаленням 
значення, якого вона набула в чеському суспільстві, є справа, що містить 
привітання з нагоди ювілею. Серед тих, хто вітав ювілярів, – інженери 
Теодор Йеждік, Алоїс Нехлеба, Юліус Стоклас, представники “Подєбрад-
ської газети”, Балетної школи (директор Йозеф Лінгарт), міської влади в 
Подєбрадах, Чехословацької землеробської академії, Університету Масарика 
у Брно, ректор Чеської високої технічної школи в Брно та Карлового уні-
верситету, міністр Едуард Бенеш, особистий секретар голови уряду та 
Міністерства шкільництва і народної освіти, голова Сенату національних 
зборів Чехословацької республіки, та ін.51

Свідченням тісних чехословацько-українських зв’язків є звіти про 
діяльність УВУ за 1930/31 академічний рік, де зазначено, що ректор 
А. Яковлів представляв УВУ на святкових зборах професорів Карлового 
університету з нагоди 2000-ліття народження Вергілія, на святкових зборах 
професорів Чехословацької школи техніки в Празі з нагоди надання почес-
ного докторату Ф. Гасові, на відкритті нового будинку філософського фа-
культету Карлового університету, на інсталяції ректора цього університету, 
на жалобних заходах у пантеоні Народного музею тощо52.

У звіті про роботу УВУ за 1928–1930 академічні роки зазначено, що 
університет підтримував зв’язки з чеськими університетами, брав участь в 
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урочистих академіях, святах, обмінювався з ними виданнями. Так, ректор 
Д. Антонович брав участь у міжнародному конгресі педагогіки мистецтва, 
що проходив у липні 1928 р. у Празі, виступив там з доповіддю. Делегація 
університету (Д. Антонович, О. Колесса, В. Щербаківський) виступили на 
І Міжнародному конгресі народного мистецтва з доповідями. 5 професорів 
УВУ брали участь у міжнародному конгресі слов’янської філології в Празі. 
Б. Матюшенко представляв університет на міжнародному з’їзді міської 
санітарної гігієни в Празі тощо53.

9 травня 1923 р. президент Томаш Масарик приїздив до Подєбрад, мав 
розмову з ректором УГА І. Шовгенівим і заявив: “поки я (Масарик. – Т. Б.) 
є, я вас підтримаю”54. Справа містить вирізки з газетних статей, де йдеться 
про це.

Організаційно-фінансові засади функціонування українських емігра-
ційних центрів чітко простежуються за їхньою діловодною докумен-
тацією, що відклалась у таких фондах ЦДАВО: 3859 (Український вільний 
університет), 3795 (Господарська Академія в Подєбрадах), 3972 (Укра-
їнський високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова), 3866 (Укра-
їнський історичний кабінет), 3992 (Союз українських організацій у ЧСР, 
м. Прага), 3920 (Чесько-український комітет допомоги українським і 
білоруським студентам у Празі). Культурницький та науковий напрями 
функціонування української еміграції в Чехословацькій республіці були 
уможливлені фінансовою підтримкою чеським урядом зусиль українців. 
Їхня діяльність була різнобічною – від отримання дозволу на проживання в 
країні до пошуку роботи за кордоном. Українці відчували підтримку також 
у навчанні в чеських закладах освіти; існували й наукові контакти між 
викладачами українських та чеських закладів освіти. Більшість студентів 
еміграційних інституцій мріяла про повернення на Батьківщину й роботу 
на своїй землі. Але, на жаль, ті з них, хто повернувся на Україну, нерідко 
опинялися серед репресованих. “Російська допомогова акція” уряду 
Чехо-Словацької республіки, – яскрава й незабутня сторінка історії двох 
народів.
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Микола ВИГОВСЬКИЙ

ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА ЕЛІТА
В ОРГАНАХ ОСВІТИ УСРР ПОЧАТКУ XX ст.

(огляд фондів ЦДАВО України)

Актуальність науково-історичного дослідження номенклатури органів 
освіти 1920-х років зумовлена необхідністю з’ясування механізму функціо-
нування владних структур періоду їх організаційного становлення. Ефек-
тивність діяльності влади залежить від політичної системи і наявності 
демократичних інститутів, соціально-економічної ситуації в суспільстві, 
але перелічені ознаки є результатом цивілізаційної творчості народу, його 
політико-ідеологічного самоусвідомлення, а не лише амбіцій еліти та її 
лідерів.

В офіційних виданнях та літературі 1920-х рр. для виокремлення 
категорії управлінців державних органів влади використовували різні визна-
чення: службовці, відповідальні працівники, адмінперсонал, керівні кадри, 
номенклатура, штатні робітники. Вони засвідчували соціально-професійний 
склад виконавчих структур радянських, господарських та громадсько-
політичних органів. В історіографії проблеми переважає персоніфіковано-
статичний підхід, коли за основу дослідження беруть установи та яскраві, 
визначні постаті. Така методика зумовлена науковим та суспільним інте-
ресом окремих учених і громадських об’єднань до мотиваційних причин 
масового політичного терору в 1930-х рр. та його соціодемографічних 
наслідків. На таких теоретико-фактологічних засадах написані праці відомих 
українських істориків С. В. Кульчицького, Г. В. Касьянова, В. М. Даниленка, 
С. І. Білоконя, В. І. Марочка, В. Ф. Солдатенка1, у яких висвітлюються 
наслідки масових репресій проти науково-педагогічної інтелігенції, кад-
рового корпусу Наркомосу УСРР, наркомів освіти, функціонерів вищої 
ланки. У 1989 р. вийшла добірка статей з маловідомими матеріалами про 
О. Я. Шумського, Г. Ф. Гринька, В. П. Затонського, М. О. Скрипника2, 
автори яких висвітлили обставини репресій. Персоналії освітніх установ, 
які стали жертвами сталінських репресій, досліджувалися за державною 
програмою “Реабілітовані історією”. У 1992 р. в одному з перших видань 
згаданої серії знайшли висвітлення біографії О. Я. Шумського,3 А. А. Хвилі, 
О. А. Полоцького, тобто керівників Наркомосу – наркома і заступників.

Політична та освітньо-культурна діяльність М. О. Скрипника стала 
предметом дисертаційної роботи Г. В. Шарпатого та монографічного 
дослідження В. Ф. Солдатенка4. Вони зазначають наявність національних 
пріоритетів наркома Скрипника, але подеколи ідеалізують його реформа-
ційний курс за доби так званої соціалістичної реконструкції. Роль номен-
клатурної еліти в реорганізації системи освіти, особливо на початку 
1920- х рр., змальовано істориком В. В. Липинським5. У 2001 р. перевидано 
ґрунтовну працю С. Сірополка – одного з фундаторів української системи 
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освіти періоду УНР6. Соціальний тип та інтелектуально-освітній рівень 
номенклатури заступників наркома освіти Скрипника показаний у праці 
В. М. Даниленка і М. М. Кузьменка7, яка побудована за принципом історико-
біографічного нарису, тобто йдеться про ключові постаті управлінського 
складу Наркомосу УСРР: М. Ерстенюка, Ю. Озерського, А. Хвилі та інших. 
Особливості компартійно-державної номенклатури УСРР 1920–1930- х рр. 
дослідив М. С. Дорошко, проте без аналізу її специфіки в освітніх уста-
новах.

Нині не лише назріла необхідність теоретичного аналізу наукових праць 
з проблем кадрової політики та особливостей функціонування номенклатури 
в Україні 1920–1930-х рр., але й виявлення та глибокого дослідження 
архівних джерел у контексті формування соціально-професійного складу 
управління освітніх установ. Виключно біографічний аспект, будучи 
надзвичайно важливим, забезпечує лише фактологічну базу для системного 
аналізу функціональних ознак номенклатури радянських органів влади. 

Мета цієї статті – з’ясування репрезентативності документів, які 
зберігаються у фондах ЦДАВО України, виявлення найтиповіших архівних 
джерел для вивчення особливостей становлення організаційних основ системи 
освіти в УСРР початку 1920-х рр., ролі і місця керівних кадрів, ініціативності, 
професіоналізму, соціального походження та повноважень номенклатурної 
еліти Наркомосу УСРР та його адміністративно-територіальних підрозділів. 
Початковий етап становлення Наркомосу, особливо ж – губернських і 
повітових відділів народної освіти, не знайшов відображення в офіційних 
статистичних виданнях, а в літературі висвітлюється переважно в контексті 
розвитку системи освіти. Мета ж джерелознавчого дослідження, на думку 
В. В. Підгаєцького, – це насамперед вирішення конкретно-історичних 
проблем, яке здійснюється шляхом структурування інформації, а об’єктом 
є сама інформація8.

Документи за порушеною темою зосереджені у ЦДАВО України у 
фондах Наркомосу УСРР (ф. 166), ВУЦВК (ф. 1), НК РСІ (ф. 539) та ряді 
інших, при роботі з якими було застосовано вибіркове вивчення кадро-
вого корпусу Наркомосу початку 1920-х рр. та ґрунтовний аналіз звітів 
губернських і повітових відділів народної освіти. Абетковий перелік 
номенклатури Наркомосу УСРР – важливе джерело вивчення її соціального 
рівня, вікового складу, але для виокремлення управлінців необхідно мати 
попередню довідкову інформацію, тобто виявити співробітників апарату 
Наркомосу та губернських відділів. На жаль, серед документів відсутня 
справа наркома-реформатора Г. Ф. Гринька, а його анкета делегата VІІ Все-
українського з’їзду рад і члена ВУЦВК – далека від вичерпності9. (Ці-
каво, що членом ВУЦВК був також Петро Федорович Гринько (1899 р. 
народження, с. Кобзівка на Харківщині, голова Кечигівської РВК)10, але 
невідомо – це брат легендарного наркома чи просто людина з таким же 
прізвищем.) Представляє інтерес анкета заступника наркома освіти Я. П. Ряп-
по, який керував органами освіти протягом 10-ти років, власноруч заповнена 
ним. Згідно з нею, від 2 липня 1923 р. він тимчасово виконував обов’язки 
наркома освіти11, відтак можна констатувати, що Гринько залишався до 
літа на посаді наркома, позаяк іншої людини на цю посаду не призначали. 
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В особових справах керівного складу, крім біографій тієї чи іншої особи, 
трапляється додаткова інформація про інших службовців (листи, телеграми, 
доповідні записки). Про вже згаданого Ряппо збереглась анкета серед 
документів членів ВУЦВК (ф. 1, оп. 11, спр. 3184), зіставлення якої з попе-
редніми дозволяє зробити деякі уточнення. В одній з анкет він зазначав 
своє селянське походження, в інших же писав про себе як висуванця з 
“трудової інтелігенції”. 

У фонді Наркомосу нами виявлено “Алфавіт співробітників Наркомосу 
і підвідомчих йому установ”, тобто список співробітників станом на 1923 р., 
з назвою посади, дати призначення та партійності, а також року народ-
ження. Так, В. П. Затонський, судячи із запису в “Алфавіті”, був наркомом 
освіти з 22 вересня 1922 р., а це означає факт своєрідного двовладдя 
з Г. Ф. Гриньком. Історики народної освіти в Україні 20-х рр. ХХ ст., 
мабуть, не звернули уваги на цю обставину, зосереджуючись на мотивах 
звільнення неслухняного наркома освіти Г. Ф. Гринька наприкінці 1922 р.12 
У політичній справі В. П. Затонського, яка зберігається у ЦДАГО України 
(ф. 39), зазначено роки його “наркомства” в освітній галузі – із 30 жовтня 
1922 р. по 14 березня 1924 р.13

Алфавітний список дає уявлення про управлінське “ядро” Нарком-
осу – колегію та керівників ключових підрозділів (з терміном призна-
чення): М. Л. Астерман – учений секретар НКО, зав. редакційно-ви-
давничою справою, В. О. Арнауток – заступник голови Головсоцвиху, 
О. Г. Анікст – заступник голови Головпрофосвіти, В. Є. Бутвин – начальник 
фінансово-економічного управління, Р. Л. Берлін – голова Комісії у 
справах неповнолітніх, Д. І. Багалій – заступник голови Наукового комі-
тету, М. С. Волобуєв – завідуючий агітпропом, С. М. Диманштейн – 
голова Головполітосвіти, О. Л. Лещинський – секретар Колегії НКО, 
Л. Р. Менжинська – голова Головсоцвиху, М. М. Миронов – інспектор 
Головсоцвиху, О. М. Мізерницький – заступник голови Головсоцвиху, 
Д. М. Мац – заступник голови Ради нацменшин при НКО, О. І. Попов – 
голова Наукметодкому, Т. Д. Руссес – секретар колегії Головсоцвиху, 
І. П. Соколянський – головний інспектор установ Головсоциву, зав. відділом 
дефективного дитинства, С. Ю. Семковський – голова Наукового комітету14. 
Із 44-х відповідальних працівників комуністи становили 24, решта ж, 
звичайно, були позапартійними (щоправда, траплялось, що у керівника-
комуніста заступником міг бути колишній боротьбист).

У фонді Наркомосу зберігаються накази Г. Ф. Гринька щодо кадрових 
призначень. Проте не менш важливим джерелом вивчення персонального 
складу апарату Наркомосу та губернських відділів народної освіти зали-
шається листування наркома з ЦК КП(б)У за 1921 р. Згідно з документами, 
у лютому цього року Гринько повідомляв до Наркомюсту про те, що 
професори не підлягають мобілізації, а також просив голову комісії у справі 
Голубовича звільнити арештованого Д. Солов’я – “цінного робітника в 
галузі дитячої літератури” тощо15. Незадовго перед тим, 11 січня 1921 р., 
Гринько форсував переїзд з Одеси до Харкова Я. П. Ряппо, на якого очі-
кувала посада заступника наркома, що мав займатися “розвитком проф-
технічної освіти”. Ян Петрович прибув до Харкова наприкінці січня, а 
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29 січня Гринько в листі до політбюро ЦК КП(б)У просив підтримати 
висунення кандидатури Ряппо з метою уведення до складу членів колегії 
Наркомосу. У липні 1921 р. Ряппо протягом місяця виконував обов’язки 
наркома, оскільки Г. Гринько працював над книгою з питань освіти16. 
Завдяки “профорієнтації” наркома в апараті Наркомосу опинилися також 
Д. С. Слабвенко, Ю. І. Озерський, І. П. Соколянський, Гнат Хоткевич, 
М. В. Зайцев. 25 липня 1921 р. у листі до секретаря ЦК КП(б)У Ф. Кона 
нарком освіти позитивно характеризував І. П. Соколянського, якого просив 
звільнити з посади керівника губпрофосвіти Київщини для відрядження до 
апарату Наркомосу з метою “роботи з дефективними дітьми”17. У вересні 
1921 р. Гринько не менш наполегливо просив оргбюро ЦК КП(б)У перевести 
на посаду завгубвно Київщини завідуючого Миколаївським губвідділом 
освіти О. М. Мізерницького, але у грудні 1921 р., тобто через кілька місяців 
після його звернення, Київський губком відмовив наркомові18.

Серед листування наркома збереглася копія його листа до секретаря 
ЦК КП(б)У В. М. Молотова, в якому автор листа повідомляв, що визнає 
“не раціональним без попереднього погодження зі мною знімати одного із 
кращих завідуючих губнаросвітою”19. Йшлося про завідуючого Волинським 
відділом освіти Немоковського, якого було відкликано на роботу до ЦК. 

Як свідчать документи, нарком освіти формував власний апарат, комплек-
туючи його досвідченими організаторами та старанними виконавцями. 
Так, вибір того ж Ряппо не був випадковим, адже Ян Петрович “активно 
працював” з кадрами Одеського відділу освіти. Збереглася стенограма 
другої Всеукраїнської наради з питань освіти, в роботі якої брав участь 
Ряппо. Він, зокрема, повідомляв на ній: “довелось весь губернський апарат 
реорганізувати. [...] 100 % особового складу було змінено. Це свідчить 
про те, що перший апарат був побудований невдало. За перше півріччя 
губвідділ три рази змінював свій склад, не кажучи про окремі частини, 
які довелося змінювати ледве не щомісяця”20. Кадрові зміни відбувалися 
з кількох причин: через недостатню кваліфікацію співробітників, постій-
ний пошук оптимальної організаторської схеми губвідділу освіти. Водно-
час Г. Гринько, судячи з його наказів, провадив у 1920 р. роботу над 
остаточним завершенням “схеми і статуту Наркомосвіти, губернських та 
повітових відділів”21. В Одеському ж губвідділі разом з повітовими відді-
лами налічувалося тоді 516 співробітників22, тобто брак кваліфікованих 
працівників намагалися компенсувати кількісним складом.

Структурні зміни та процес формування кадрового корпусу губернських 
і повітових відділів освіти відтворюють їхні звіти, які постійно надходили до 
Наркомосу. Вони висвітлюють передусім становлення системи навчальних 
закладів, дають уявлення про їх структуру, штатний розпис та персональний 
склад. Так, документи свідчать, що датою заснування Полтавського губ-
відділу наросвіти є 8 січня 1920 р., його формування відбувалося згідно з 
установкою Наркомосу, але за рахунок власного кадрового забезпечення. 
“Відділ складав штати по своїх підвідділах, – зазначав його завідуючий 
О. М. Мізерницький, – набирав співробітників, заводив справи, писав та 
видавав накази, але далі канцелярської писанини справи не йшли”23. У складі 
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відділу діяли 8 підвідділів, очолюваних різними за фахом номенклатурними 
працівниками. Ключовими вважалися підвідділи профосвіти та соцвиху. В 
матеріалах Полтавського губвідділу освіти є дані про персональний склад 
кількох повітових відділів народної освіти. Так, Прилуцький політвідділ 
очолював Ю. Циганенко, а членом колегії Зіньківського політвідділу був 
у 1920 р. М. М. Биковець (зав. відділом позашкільної освіти).

Поточні звіти губернських та повітових відділів освіти, які надходили 
помісячно або за півріччя, дозволяють відстежити кадрові зміни, які 
відбувалися доволі часто. Так, уже згаданий О. М. Мізерницький у 1920–
1921 рр. очолював Миколаївський та Полтавський відділи освіти, а також 
був висунутий Гриньком на посаду завідуючого Київським губвідділом 
наросвіти. 

Посада завідуючого вважалася в системі освіти ключовою. “Ніхто в 
межах волості без відома завідувача відділу, – зазначалось у звіті Волинського 
губвно за 1920 р., – не має права втручатися в освітні справи”24. На базі 
звітніх матеріалів можуть бути відпрацьована структура губернських та 
повітових відділів народної освіти, встановлені кількісний та персональний 
склад номенклатури. Так, у звіті Донецького губвно від 12 квітня 1920 р. 
викладено структуру, штат та функції підрозділів, а за травень–листопад 
1921 р. – міститься штатний розпис, який свідчить про наявність значного 
відсотка адмінперсоналу. Не всі відділи подавали повні відомості щодо 
соціального походження та партійності номенклатури освітніх установ. 
Винятком є звіт Кременчуцького губвідділу за 1920 р., у якому зазначено, 
що із 493 осіб керівного рівня 15% були вихідцями з робітників, 36% – із 
селян, 49% – з родин інтелігенції, комуністи становили 4% номенклатурних 
управлінців25. Неоціненним джерелом є анкети співробітників губвідділу, які 
слугували додатком до звіту. Так, губполітосвіту очолював у Кременчуці 
С. Т. Кириленко (член КП(б)У, українець, закінчив педінститут, був голо-
вою Гадяцького та Роменського виконкомів), який згодом працював у 
системі освіти України. Анкети, як і автобіографії, є надзвичайно важливим 
джерелом інформації, але, на жаль, вони трапляються в архівах не часто. А 
саме на їх основі можуть бути з’ясовані соціальне походження, національний 
склад, соціально-професійний і освітньо-культурний ценз керівного складу 
органів освіти УСРР.

Таким чином, звіти губернських та повітових відділів народної освіти 
УСРР початку 1920-х років, разом із наказами Наркомосу по кадрових 
змінах та листуванням наркома і його заступників, передусім із ЦК КП(б)У, 
оскільки саме партійні органи давали дозвіл на призначення керівного 
складу апарату Наркомосу та номенклатури освіти губернського рівня, 
є важливим джерелом для з’ясування соціального обліку та функцій як 
“верхівки”, так і місцевої номенклатури освітніх установ. Вони потребують 
подальшого уважного вивчення.
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Євген МАРЧЕНКО

ДЖЕРЕЛА ДО БІОГРАФІЇ
ЄВГЕНА СТАШЕВСЬКОГО

Євген Дмитрович Сташевський (1884–1938), відомий російський і 
український історик-економіст, різного часу професорував у Київському 
університеті (1915–1919), Київському комерційному інституті (1914–1919), 
очолював Близькосхідний інститут (1919), був деканом, завідувачем кафедри 
інститутів народного господарства та зовнішніх відносин у Києві. Тривалий 
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час його діяльність була пов’язана з Українською академією наук. Учений 
працював у Комісії народного господарства ВУАН, завідував Музеєм сіль-
ськогосподарської промисловості Цукротресту. Був заарештований у 1938 р. 
і помер 26 липня 1938 р., під час допиту.

Історик відомий як автор кількох монографій, зокрема “Очерки по 
истории царствования Михаила Федоровича. Ч. І. Московское общество и 
государство от царствования Михайла Федоровича до эпохи Смоленской 
войны” (К., 1913) та “Смоленская война 1632–1634 гг.: организация и 
состояние Московской армии” (К., 1919). Значного наукового розголосу 
набула його праця “История докапиталистической ренты на Правобережной 
Украине в XVIII – первой половине XIX века”, яка побачила світ уже після 
трагічної смерті автора.

Біографія й творчий шлях Євгена Сташевського простежуються за 
чималою низкою документів. Вони відклалися в багатьох архівосховищах 
України; на сьогодні їх число сягає щонайменше 200 одиниць зберігання. 
Заслуговує на увагу передусім особовий фонд ученого (ф. 4711), що 
зберігається у ЦДАВО України. Діяльність Є. Сташевського відбито й у 
багатьох документах фонду 337 архіву – Державна планова комісія при 
Раді Народних Комісарів УСРР.

Особовий фонд історика сформовано також у Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. 161, Архів 
Сташевського Є. Д.). Ці матеріали доповнюють джерела, які відклалися в 
особовому фонді історика й археолога, учня В. Антоновича В. Данилевича 
(ф. ХХІХ) та у фонді І – Літературні матеріали [архів Багалія]. Окремі дані 
про діяльність Є. Сташевського у ВУАН у 1920–1930-х рр. містять доку-
менти фонду Х (Архів Всеукраїнської Академії наук).

Документальні джерела про життя та діяльність історика зберігаються й 
у Державному архіві м. Києва. Це, зокрема, фонди 16 (Київський державний 
університет) та 153 (Київський комерційний інститут).

Важливу групу джерел становлять архівно-кримінальні справи Євгена 
Сташевського, місцем зберігання яких є ЦДАГО України. Історика органи 
ДПУ заарештовували тричі – у 1919, 1930 і 1938 рр. Ці трагічні сторінки 
його життя відбито у справах № 42123 і № 56543 фонду 263 (Колекція 
позасудових справ реабілітованих).

Весь комплекс згаданих джерел може бути систематизований таким 
чином: 1) біографічні матеріали; 2) документи, що відклалися в результаті 
службової та наукової діяльності Є. Сташевського; 3) наукові й творчі праці 
та підготовчі матеріали до них; 4) епістолярій; 5) рецензії Є. Сташевського 
на праці різних учених та рецензії науковців на його праці.

Документи першої групи поділяються на дві підгрупи: а) ті, що ре-
презентують біографію Є. Сташевського; б) ті, що містять відомості про 
найближчих родичів ученого та стосунки між ними. Серед матеріалів першої 
підгрупи – свідоцтво про навчання Є. Сташевського в Тульській чоловічій 
гімназії (1894–1903)1, де зазначено, що він є сином чиновника й мешкає в 
“собственном доме на Площадной улице”2. Інший документ свідчить, що 
він у травні 1908 р. витримав іспит у Державній комісії при Київському 
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університеті та удостоєний диплома першого 
ступеня на історичному відділі3.

До цієї групи джерел належать і біографії 
науковця. Одна з них засвідчує, що він народився 
21 серпня 1884 р. у с. Зіньків Летичівського 
повіту Подільської губернії4.

Кілька документів другої підгрупи містять 
інформацію про родину Є. Сташевського. Це, 
насамперед, рідкісні відомості про його пер-
шу дружину, Віру Афіногенівну Сташевську, 
дочку відомого професора Університету св. Во-
лодимира фінансиста Афіногена Антоновича, 
яка померла в Одесі 1920 р. У 1924 р. Євген 
Сташевський перевіз її прах з Одеси, де вона 
була похована на другому християнському кла-
довищі, до Києва5.

Чільне місце серед цієї групи джерел посідають матеріали про другу 
дружину вченого, Тетяну Миколаївну Сташевську (Лапицьку), яка в 
1930- х рр. працювала в бібліотеці ВУАН6. Пізніше саме завдяки її зусиллям 
ім’я Євгена Сташевського було повернуто в історичну науку України. 
Добилася вона й реабілітації чоловіка. Померла Тетяна Миколаївна у 1979 р. 
в Одесі на 90-му році життя7.

У першому шлюбі Євген Дмитрович мав двох синів – Миколу (1906 ро-
ку народження) і Володимира (1908 року народження). Це зафіксовано в 
архівно-кримінальній справі Є. Сташевського за 1938 р.8 Разом із другою 
дружиною Євген Дмитрович виховував дочку Тетяни Миколаївни – Надію 
Яценко9.

Відомості біографічного характеру, а також дані про сім’ю Є. Ста-
шевського містять і документи трьох архівно-кримінальних справ. Це, 
зокрема, постанови про арешти, протоколи допитів, характеристики, 
подання другої дружини щодо долі чоловіка, постанови про реабілітацію.

Під час першого арешту, 1919 р., Євгена Дмитровича звинуватили у 
співробітництві з Київською групою розвідки Добровольчої армії А. І. Дені-
кіна і засудили до розстрілу. Однак президія ЦВК УСРР 4 серпня 1919 р. 
переглянула справу Є. Сташевського, замінивши страту віднесенням до 
заручників першої категорії10.

Вдруге історик перебував під слідством у Київському відділі ДПУ 
УСРР у 1930 р., коли його звинуватили у “підпільній контрреволюційній 
діяльності”, а також у “шкідливій роботі в ділянці сільського господарства”. 
Оскільки вину довести не вдалося, Є. Сташевського відпустили11.

Третій арешт припадає на 1938 р. Згідно зі звинуваченням, він начебто 
був агентом іноземної розвідки, учасником контрреволюційної організації і 
мав зв’язки з денікінською контррозвідкою в період Громадянської війни12.

Під час обшуку на квартирі у Є. Сташевського уповноважені ДПУ 
конфіскували дві монографії – “История докапиталистической ренты на 
Правобережной Украине” та “Шляхетско-буржуазные фальсификации на 
Правобережной Украине в ХVIII веке”.

Євген Сташевський.
1910-ті роки
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Не маючи доказів так званої контрреволюційної діяльності вченого, 
слідчі ДПУ УРСР, по суті, “вибивали” з нього компрометуючі матеріали і, 
як зазначено в архівно-кримінальній справі, “на допросе к Сташевскому со 
стороны  следователей Гармаша и бывшего заместителя начальника отдела 
Комаровского были применены грубые методы физического воздействия, 
в результате чего арестованный Сташевский не дал никаких показани и 
26 июля 1938 г. на допросе у Гармаша умер”13.

В архівно-кримінальній справі Є. Сташевського за 1938 р. відклалися й 
матеріали, пов’язані з його реабілітацією у 1963 р. У довідці, виданій вдові 
вченого Тетяні Сташевській 19 жовтня 1963 р., зокрема, зазначається, що 
постанова НКВС УРСР від 10 серпня 1938 р. відносно Сташевського Євгена 
Дмитровича втратила чинність і справу про нього закрито за відсутністю 
складу злочину, його реабілітовано посмертно14.

Другу групу складають джерела, що висвітлюють службову та наукову 
діяльність Є. Сташевського. Надзвичайно інформативними є, зокрема, 
“трудові списки” вченого, де зафіксовано назви академічних установ, нау-
кових інституцій та навчальних закладів, в яких він працював упродовж 
1907–1938 рр. З них дізнаємося, що свою трудову діяльність він розпочав 
ще за часів студентства, у 1907 р., як лектор-викладач кафедри економічної 
історії Київського комерційного інституту15, а від 1910 р. викладав істо-
рію на Київських Вищих жіночих курсах, поєднуючи цю роботу з викла-
данням історії Росії в Університеті св. Володимира. Після захисту в 1913 р. 
магістерської дисертації кар’єра Євгена Дмитровича стрімко пішла вгору. 
У 1914 р. він став екстраординарним професором Київського комерційного 
інституту, а з 1915 р. ще й екстраординарним професором Університету св. 
Володимира та Київських вищих жіночих курсів16.

У 1919 р., коли Євген Дмитрович друкував докторську дисертацію 
за темою “Смоленская война 1632–1634 гг: организация и состояние Мос-
ковской армии” і згідно з новим порядком без публічного захисту дисертації 
був прирівняний до докторів університетів17, він удостоївся посади декана 
комерційно-технічного факультету Київського комерційного інституту, а 
в 1919 р. – і ректора цього ж інституту. Того ж 1919 р. суспільствознавець 
був ректором Близькосхідного інституту18.

1921 рік пов’язаний для вченого з роботою у Кам’янець-Подільському 
вищому інституті народної освіти, де він був проректором, та на посаді 
ректора Київського інституту зовнішніх зносин19.

Академічну діяльність історик розпочав у 1918 р. Він був науковим 
співробітником Інституту по вивченню економічної кон’юнктури України 
УАН, працював у Комісії народного господарства ВУАН, очолював Му-
зей сільськогосподарської промисловості Цукротресту, який сам же й 
створив.

Документи ЦДАВО України та Держархіву м. Києва висвітлюють 
лекційну діяльність проф. Є. Сташевського в Київському комерційному 
інституті, де він у 1919 р. читав лекції з історії господарського устрою 
як Західної Європи, так і Росії20. У 1921 р. учений виступав з лекціями з 
політичної економії в Сільськогосподарському інституті м. Кам’янця-По-
дільського21.
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Чільне місце серед документів посідає службове листування, як окре-
ма підгрупа джерел, що хронологічно охоплює обидва періоди творчої 
діяльності Є. Сташевського – дореволюційний та радянський.

Третя група джерел – це наукові праці Є. Сташевського. За способами 
відтворення їх можна поділити на рукописні та машинописні; за цілісністю – 
закінчені, без початку (чи закінчення), фрагменти. Загалом, усі праці історика 
можна розподілити на опубліковані та ті, що залишилися в рукописах.

За проблематикою досліджень у науковому доробку Є. Сташевського 
виокремлюються такі напрями: історія Росії (здебільшого праці з історії 
царювання Михайла Федоровича та Смоленської війни 1632–1634 рр.), 
історія України, історіографія, джерелознавство, окремі питання економічної 
історії України. Серед них вирізняються такі його праці, як “Экономический 
кризис в ХVI в.” (1907), “Землевладение московских дворян в ХVIІ в.” 
(1910), “Государево слово и дело” (1911), “Экономическая хрестоматия” 
(1913), “Торговля Нижнего Новгорода в ХVIІ в.” (1917), “Народные волнения 
в Московском государстве” (1917), “Смоленская война” (1918)22.

У 1920–1930-х рр. Євген Дмитрович приділяв велику увагу дослідженню 
люстрацій та інвентарів як джерела до вивчення питання докапіталістичної 
ренти на Правобережній Україні у ХVIІІ – першій половині ХIХ ст. 
В особових фондах вченого в ІР НБУ ім. В. І. Вернадського та у ЦДАВО 
України збереглося чимало виписок, нотаток, фрагментів і окремих розділів 
монографій з цієї проблеми.

Серед даної групи джерел варті уваги передусім його праці “Люстрации 
и инвентари Правобережной Украины ХVIІІ и первой половины ХІХ в. 
как исторический источник” (1930)23, “Описание документов бывшего 
частновладельческого архива Плятеров с предварительным историческим 
анализом сохранившихся документов” (1936)24, “Эволюция феодальной 
ренты и хозяйство крупного феодала на Волынском Полесье ХVIІІ в.”25. 
У полі зору науковця перебували питання методології й методики вивчення 
люстрацій та інвентарів. В його науковому доробку – праця (149 сторінок 
машинопису) з цього питання під назвою “Люстрации и инвентари ХVIІІ и 
первой половины ХІХ вв. как исторический источник. Глава І. Методология 
и методика исследования”26, що не ввійшла до монографії “История 
докапиталистической ренты на Правобережной Украине в ХVIІІ – первой 
половине ХІХ в.” 1968 р.

Євген Дмитрович активно досліджував й інші проблеми історичного 
минулого України, зокрема козацькі повстання на Правобережжі у XVIII ст. 
У 1931 р. він написав розлогі зауваження й доповнення, які мають самостійне 
значення, до підручника з історії України (розділ “Повстання 1768 р.)”27, 
а пізніше – статтю про Семена Палія як керівника національно-визвольної 
боротьби на Правобережній Україні кінця ХVII – початку XVIII ст.28

Серед наукової спадщини вченого й нотатки з ряду історіографічних 
питань історії України, зокрема щодо буржуазної історіографії ХІХ ст.29, а 
також проекти програм з вітчизняної історії починаючи з Київської Русі й 
завершуючи 60–90-ми роками ХVIIІ ст.30

У 1936 р. Євген Дмитрович “відгукнувся” на постанову правлячої партії 
та уряду СРСР з питань викладання історії та перевидання “Курса русской 
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истории” В. Ключевського. Учений вважав, що праці Василя Осиповича – 
відомого російського ліберального історика другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. – сприятимуть поширенню знань про Росію31.

За радянської доби Є. Сташевський дещо змінив свій фах. З-під його пера 
все частіше з’являлися наукові праці прикладного характеру – задля потреб 
соціалістичного господарства України. В особовому фонді Є. Сташевського 
в Інституті рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського вони посідають окреме, 
чільне місце. Серед них – студії “Социально-экономическая характеристика 
свеклосеющих районов Украины”32, “Структура капиталов в сахарной про-
мышленности в связи с формами и методами финансирования ее”33, “Схема 
программы методологической разработки районирования махорочного, 
сигарного и желтых табаков производства в связи с перспективами развития 
сельского хозяйства”34, “Материалы о деятельности сахаротрестов”35 тощо. 
Згадані праці містять багато цінних порад щодо того, як підвищити уро-
жайність тих або інших культур у різних сільськогосподарських районах 
України. Певною мірою вони й до нашого часу не втратили своєї актуаль-
ності та практичного значення.

Четверту групу джерел складає епістолярна спадщина Є. Сташевського 
з фондів Інституту рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського: листи й доповідні 
записки Є. Сташевського та листи до нього. Серед адресатів дослідника – 
відомі науковці, академіки Д. Багалій, В. Іконников та інші. Так, Євген 
Дмитрович у роки громадянської війни на Україні писав Дмитру Івановичу 
Багалію про проекти фінансування робіт з підготовки графічних матеріалів 
до університетського підручника36.

Чільне місце серед епістолярію суспільствознавця посідає й ділове 
листування. З нього дізнаємося, наприклад, що в 1929 р. він просив наукову 
раду Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрової промисловості 
фінансувати наукові роботи на 1930 р.37

Цю групу джерел доповнює листування інших осіб, де фігурує ім’я 
Є. Сташевського. Певний інтерес тут становить листування між знаними 
у першій чверті ХХ ст. дослідниками Г. Максимовичем і В. Данилевичем. 
Ці листи торкаються переважно 1910-х рр., коли Євген Дмитрович готу-
вав і захищав магістерську дисертацію, а також подій навколо “справи 
Сташевського”38.

Загалом епістолярна спадщина вченого дає можливість розширити 
джерельну базу вивчення творчості Є. Сташевського, доповнити відомості 
біографічного характеру та зробити ряд уточнень. 

П’ята група джерел – це документи й праці інших авторів та осіб, 
що стосуються Є. Сташевського. Серед них – відзиви та рецензії на праці 
історика, зокрема Д. Похилевича, О. Барановича, М. Улащика, О. Компан, 
І. Бойка.

Так, білоруський історик-медієвіст М. Улащик, який у 1960-х рр. 
працював у Москві, у відзиві на заплановану до друку монографію Є. Ста-
шевського “История докапиталистической ренты на Правобережной 
Украине в ХVIІІ – первой половине ХІХ вв.” писав про її надзвичайну 
змістовність і цінність39. Підтримуючи цю думку, український дослідник 
Дмитро Похилевич зазначав: “Исследование Е. Д. Сташевского написано 
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конкретно, практично, убедительно, на большом материале (около 25 000 
единиц документов) и в таком виде будет пособием-справочником для 
лиц, работающих по аграрной истории Правобережной Украины в ХVIІІ–
ХІХ вв.”40.

Рецензуючи у 1969 р. іншу працю вченого, “Эволюция феодальной 
ренты и хозяйство крупного феодала на Волынском Полесье в ХVIІІ в.”, 
доктор історичних наук О. Компан наголосила: “Питання це, по-суті, ще не 
досліджено, хоч і становить частину складної і важливої проблеми економіки 
пізнього феодалізму на Україні”, і пропонувала її надрукувати41.

У свою чергу, писав рецензії на праці інших учених і Євген Дмитрович. 
Даючи відгук на студію популярного у 1920-х рр. історика О. Гермайзе 
“Коліївщина в світлі новознайдених матеріалів”, Євген Дмитрович відзначав, 
що ця робота є успішною для внутрішньої історії великого козацького руху 
на Правобережжі у 1768 р., передусім для створення правдивих біографій 
керівників Коліївщини42.

Відгуки дослідника засвідчують наукову широту поглядів самого Є. Ста-
шевського. Так, у 1937 р. він прискіпливо розглянув брошуру Серафима 
Юшкова “Исследование по истории возникновения и первоначального раз-
вития феодализма в Киевской Руси” (81 стор.), давши відгук на 48 (!) стор.43 
Це, по-суті, не рецензія, а самостійна праця Є. Сташевського з історії ран-
нього феодалізму часів Київської держави.

Загалом, оцінюючи стан джерельної бази досліджуваної проблеми, 
варто зауважити, що ступінь її документального забезпечення є достатнім. 
Наявні історичні джерела хронологічно охоплюють період з кінця ХІХ ст. 
до 1970 рр., з наголосом на роках життя і діяльності Євгена Сташевського 
(1884–1938). Тематично документальний матеріал є досить різноманітним, 
має різні джерела походження, що дає можливість повністю й достовірно 
реконструювати картину практично всіх періодів наукової, науково-
організаційної та викладацької діяльності Є. Сташевського. Порівняння 
документів, їхній аналіз та синтез дозволяють визначити внесок відомого 
вченого й організатора академічного життя в Україні у розвиток національної 
історико-економічної думки.

Не викликає сумнівів, що евристична робота щодо подальшого 
збагачення джерельної бази дослідження життя і творчості історика має 
тривати.

1 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 51, арк. 2.
2 Там само, арк. 2.
3 Там само, арк. 3–4.
4 Там само, арк. 42.
5 Там само, спр. 47, арк. 3–4.
6 Там само, спр. 51, арк. 22.
7 Там само, арк. 21.
8  ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 56543, арк. 7 зв.
9 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 51, арк. 21.

10 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 42123, арк. 10.
11 ЦДАГО України. ф. 263, оп. 1, спр. 56543, арк. 14.
12 Там само, арк. 1.
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13 Там само, арк. 30.
14 Там само, арк. 110.
15 Державний архів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 205, арк. 4.
16 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 51, арк. 47–18.
17 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 56543, арк. 69.
18 ІР НБУ, ф. 161,  № 34, арк. 1.
19 ЦДАВО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51, арк. 16.
20 Державний архів м. Києва, ф. 153, оп. 8, спр. 20, арк. 50.
21 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 51, арк. 17.
22 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 51, арк. 18–35.
23 ІР НБУВ, ф. 161, № 2, арк. 1–23.
24 Там само, № 1, арк. 1–196.
25 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 30, арк. 1–200.
26 Там само, спр. 28, арк. 1–149.
27 Там само, спр. 33, арк. 1–12.
28 Там само, спр. 43, арк. 1–18.
29 Там само, спр. 41, арк. 1–7.
30 Там само, спр. 39, арк. 1–24.
31 Там само, спр. 36, арк. 1–4.
32 ІР НБУВ, ф. 161, № 4, арк. 1–7.
33 Там само, № 17, арк. 1–2.
34 Там само, № 15, арк. 1–2.
35 Там само, № 18, арк. 1–8.
36 ІР НБУВ, ф. I, № 46269, арк. 1.
37 Там само, ф. 161, № 24, арк. 1.
38 Там само, ф. ХХІХ, № 1202, 1205, 1207.
39 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 56543, арк. 89.
40 ЦДАВО України, ф. 4711, оп. 1, спр. 52, арк. 29.
41 Там само, арк. 24.
42 Там само, спр. 44, арк. 1–3 зв.
43 Там само, спр. 45, арк. 1–48.
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ЗАРУБІЖНІ АРХІВНІ
ЧАСОПИСИ ПУБЛІКУЮТЬ

АРХІВЫ І СПРАВАВОДСТВА*
№ 4  2003

Подписка
Святослав Асиновский. Есть 2000! Даешь 3000!

Анонс
Вниманию белорусских документоведов

Делопроизводство
Эмма Давыдова. Пути совершенствования организации документооборота
Андрей Рыбаков. Составление и оформление приказов по личному составу. 

Подготовка приказов о приеме на работу, переводе, увольнении, предоставлении 
отпуска

Эмма Давыдова. Формирование дел в учреждениях, организациях, на предприя-
тиях

Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 
учреждений, организаций и предприятий Республики Беларусь по организации 
системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению 
государственным имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с 
указанием сроков хранения

Андрей Рыбаков. О пересмотре Государственного стандарта Республики Беларусь 
СТБ 6.38-95 “Унифицированные системы документации Республики Беларусь. 
Система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов”

Павел Левчик. Словарь документоведа. “П”
Елена Тихомирова. Грамматическая культура в деловой коммуникации (функцио-

нирование имен существительных, прилагательных и местоимений)
Татьяна Седляревич. “Секретарское дело”. №№ 3, 4, 2003 год
Ірэна Маркевіч. З вопыту работы Васілішкаўскага сельскага выканаўчага камітэта 

Шчучынскага раёна па вядзенню справаводства і забеспячэнню захаванасці 
дакументаў

Андрей Рыбаков. Вопрос – ответ

АРХІВНА СПРАВА ЗА РУБЕЖЕМ

ÀÐÕ²ÂÛ
АРХИВЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

І   СПРАВАВОДСТВА
НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ
ІЛЮСТРАВАНЫ ЧАСОПІС

* За даними офіційного сайту “Архіви Білорусі” в Інтернеті.
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Архивы
Сергей Жумарь. Архив Института истории Национальной академии наук Беларуси 

(состав, учет, обеспечение сохранности и использование документов)
Татьяна Седляревич. Российский государственный архив древних актов 
Татьяна Седляревич. Частные архивы в странах Западной Европы

Архивоведение
Михаил Шумейко. Белорусские архивы и краеведение в 1920-е годы

Фонды
Елена Агеева. Взаимоотношения государства и религиозных организаций в после-

военные годы (по материалам ЗГА в Орше)
Нина Караськ. Личный фонд профессора Мараша

Праекты
Вячаслаў Насевіч, Ірына Кашталян. Рэалізацыя праекта  “Вернутыя імёны” як 

спроба стварэння адзінага банка даных па рэпрэсаваных на постсавецкай пра-
сторы 

Іканаграфія
Святаслаў Асіноўскі. Як казакі Беларусь ваявалі

Археотека
Михаил Шумейко. Российские периодические архивоведческие издания в первой 

половине 2003 года
Хроника

Михаил Шумейко, Сяргей Каўн, Евгений Жебрун, Андрей Рыбаков, Таццяна 
Кекелева, Татьяна Седляревич, Виктор Баландин. Архивный курьер

Калейдоскоп
Секреты Старого Архивариуса. Колыбели знаменитых земляков

№ 5  2003
Праздник

Ася Карпачева. Слово ветерана
Григорий Жолнеркевич. Учрежден нагрудный знак  “Ганаровы архівіст 

Беларусі”
Положение  о нагрудном знаке Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 

Министров Республики Беларусь “Ганаровы архівіст Беларусі”
Описание нагрудного знака Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 

Министров Республики Беларусь “Ганаровы архівіст Беларусі”

Делопроизводство
Владимир Адамушко, Эмма Давыдова, Нина Капмоле, Андрей Рыбаков. Реко-

мендации по совершенствованию и сокращению документооборота в органах 
государственного управления

Андрей Рыбаков. Составление и оформление приказов о поощрении и команди-
ровании работников

Татьяна Рябцевич, Татьяна Столина. Списки организаций-источников комплек-
тования государственных архивов – основа для определения сроков хранения 
документов в организациях, учреждениях и на предприятиях Республики 
Беларусь
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Статьи из Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
касающиеся архивного дела и делопроизводства

Ювеналий Кладухин. Комментарий специалиста
Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 

учреждений, организаций и предприятий Республики Беларусь по организации 
системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению 
государственным имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с 
указанием сроков хранения

Елена Тихомирова. Грамматическая культура в деловой коммуникации (употре-
бление глагольных форм и наречий)

Павел Левчик. Словарь документоведа. “Р”
Татьяна Седляревич. “Секретарское дело”. №№ 5, 6, 7, 2003 год
Наталья Дятлова, Андрей Сукач. Обзор новой литературы
Эмма Давыдова, Андрей Рыбаков. Вопрос – ответ

Архивы
Сергей Жумарь. Документальные собрания Института искусствоведения, этно-

графии и фольклора Национальной академии наук Беларуси
Анна Суркова. Автоматизация деятельности государственных архивов Беларуси
Перечень районных и городских архивов по личному составу
Татьяна Седляревич. Российский государственный архив кинофотодокументов
Татьяна Седляревич. Государственный архив документов персонала Латвийской 

Республики
Фонды

Елена Павлова. Награждение белорусских партизан орденами и медалями в годы 
Великой Отечественной войны

Документы
Владимир Адамушко. Документальные свидетельства сталинских репрессий

Генеалогия
Александр Заливако. Род Заливаков

Іканаграфія
Святаслаў Асіноўскі. Беларускі кірмаш

Сотрудничество
Татьяна Адамович. Встреча молодых архивистов трех стран

Юбилеи
Ольга Козак. Зональному государственному архиву в Борисове – 40 лет

Археотека
Михаил Шумейко. Периодические и продолжающиеся издания по архивоведению, 

документоведению и археографии, вышедшие в Украине в 2002–2003 годах
Хроника

Ганна Запартыка, Віталь Скалабан, Андрей Рыбаков, Михаил Шумейко. 
Архивный курьер

Памяць
Светлай памяці Ніны Антонаўны Аўчыннікавай

Калейдоскоп
Секреты Старого Архивариуса. Белорусские корни
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№ 6  2003
Сотрудничество

Лилия Гриценко. Международные встречи архивистов в Минске
Ольга Бирюкова. О совместном заседании коллегии Росархива и Белкомархива

Делопроизводство
Андрей Рыбаков. Об изменениях в правилах подготовки и оформления нормативных 

правовых актов
Николай Тылькович. Порядок подготовки и заключения коллективных догово-

ров
Перечень документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность пла-

тельщиков налогов
Эмма Давыдова, Наталья Кондакова. О соблюдении сроков хранения бухгалтер-

ских документов
Эмма Давыдова. Об инструкции по оформлению документов с использованием 

компьютерных технологий
Инструкция по оформлению документов с использованием компьютерных тех-

нологий в республиканских органах государственного управления и иных госу-
дарственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь

Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, уч-
реждений, организаций и предприятий Республики Беларусь по организации 
системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению 
государственным имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с 
указанием сроков хранения

Елена Тихомирова. Грамматическая культура в деловой коммуникации (употреб-
ление предлогов)

Наталья Авраменко. Проблемы национальной стандартизации географических 
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Наталья Седляревич. “Секретарское дело”.

№ 1  2004
Анализ

Святослав Асиновский. Журналу “Архивы и делопроизводство” – пять лет
Владимир Адамушко. О приоритетах развития Государственной архивной службы

Делопроизводство
Эмма Давыдова, Наталья Кондакова. Порядок хранения и уничтожения бухгал-

терских документов
Эмма Давыдова. Организация взаимоотношений государственных архивных 

учреждений Республики Беларусь с негосударственными структурами в об-
ласти делопроизводства и формирования Национального архивного фонда 
Республики Беларусь

Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 
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системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению 
государственным имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с 
указанием сроков хранения

Методические рекомендации по комплектованию, фондированию и учету доку-
ментов в районных и городских архивах

Изменения в порядке оказания архивами платных услуг
Ювеналий Кладухин. Комментарий специалиста
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Программа по разработке новых и совершенствованию действующих нормативных 
материалов по труду на 2004–2007 гг.

Ольга Славинская. Реализация десятибалльной системы оценки результатов учеб-
ной деятельности учащихся при обучении по учебной специальности “Доку-
ментоведение, информационное и организационное обслуживание” на уровне 
профессионально-технического образования

Елена Тихомирова. Грамматическая культура в деловой коммуникации (согласо-
вание подлежащих и сказуемых)

Павел Левчик. Словарь документоведа. “С”
Татьяна Седляревич. “Делопроизводство”. №№ 1, 2, 3, 2003 год
Андрей Рыбаков. Вопрос – ответ

Архивы
Сергей Жумарь. Белорусский геологический фонд
Таццяна Кекелева. Культурна-асветніцкая і навуковая дзейнасць Беларускага дзяр-

жаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва
Татьяна Седляревич. Архивное дело в Грузии
Татьяна Седляревич. Архивы Словении

Архивоведение
Михаил Шумейко. Несостоявшийся предшественник журнала “Архивы и дело-

производство”
Геральдика

Марина Елинская. Современная территориальная геральдика через призму работу 
Геральдического совета

Генеалогия
Александр Заливако. Как составить свою родословную

Архіваліі
Святаслаў Асіноўскі. Смаляны: легенды і таямніцы Белага Ковеля

Краязнаўства
“Краязнаўчая газета”: першыя крокі вельмі патрэбнага Беларусі выдання

Археотека
Михаил Шумейко. “Отечественные архивы” в 2003 году
Адукацыя
Да ўвагі абітурыентаў

Наука
Перечень научно-практических мероприятий, проводимых архивными учрежде-

ниями в 2004 году
Календарь

Михаил Шумейко. Год 2004

Хроника
Михаил Шумейко, Таццяна Кекелева, Вячеслав Носевич. Архивный курьер

Калейдоскоп
Секреты Старого Архивариуса. Клады земли белорусской
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Наталья Кондакова. Порядок изъятия учетных документов у субъектов предпри-
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Нина Капмоле. О рекомендациях по составлению и применению Примерной но-
менклатуры дел районных и городских исполнительных комитетов

Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 
учреждений, организаций и предприятий Республики Беларусь по организации 
системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению 
государственным имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с 
указанием сроков хранения

Методические рекомендации по комплектованию, фондированию и учету доку-
ментов в районных и городских архивах

Правила подготовки проектов нормативных правовых актов
Андрей Рыбаков. Приняты новые нормативные акты
Галина Терешко. Новое в правилах работы с научно-технической документацией
Ольга Славинская. Стандартизация образования по учебной специальности “Доку-

ментоведение, информационное и организационное обслуживание” на уровне 
профессионально-технического образования как один из путей повышения его 
качества

Елена Тихомирова. Порядок слов в предложении и ошибочная смысловая связь 
слов

Татьяна Седляревич. “Секретарское дело”. №№ 10–12, 2003 год
Эмма Давыдова, Андрей Рыбаков. Вопрос – ответ

Архивы
Сергей Жумарь. Архив печати Национальной книжной палаты Беларуси
Татьяна Седляревич. Центральный государственный исторический архив Украи-

ны в Киеве
Татьяна Седляревич. Государственные архивы Латвии
Евгения Позняк. Первые итоги работы отдела по архивам Минского горис-

полкома
Образование

Положение о базовой организации по переподготовке и повышению квалификации 
кадров по архивоведению, документоведению и документационному обеспе-
чению управления государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств

Павел Левчик. Комментарий специалиста
Фонды

Виктор Линкевич. Конфессиональная политика царской администрации в Беларуси 
после поражения восстания 1863–1864 годов (по документам Национального 
исторического архива Беларуси в Гродно)

Археография
Михаил Шумейко. У истоков белорусской археографии

Геральдика
Марина Елинская. Государственная геральдика и символика: составляющие ус-

пешного развития
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Святаслаў Асіноўскі. ...і Вялікае княства ў прыдачу
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Вольга Іванова, Татьяна Адамович. Архивный курьер

Память
Светлой памяти Анатолия Дмитриевича Карасева

Калейдоскоп
Секреты Старого Архивариуса. Городские поселения Беларуси
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ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Трансформаційні процеси, що охопили всі сфери життя суспільства, не 
оминули й галузі освіти. Вищу школу України, яка нині вирішує проблему 
нарощування інтелектуального потенціалу суспільства й особистості, 
репрезентують сьогодні 220 державних вищих навчальних закладів та 
161 недержавний університет, академія, інститут. Конкуренція між на-
вчальними закладами зумовлює організацію підготовки фахівців сучасних 
спеціальностей, пошук і застосування новітніх технологій навчання, 
реорганізацію матеріально-технічної бази й усього того, що визначає їхній 
імідж. За цих умов набуває чималого значення історія вищих навчальних 
закладів – і як елемент їхнього іміджу, і як засіб виховання студентської 
молоді.

Останнім часом вийшли друком не лише нариси історії  окремих 
вузів України, а й збірники документів і матеріалів, що неупереджено 
відбивають події минувшини. Визначити напрямки реконструкції історії 
Київського національного торговельно-економічного університету 
(далі – КНТЕУ), відомого в Україні та за її межами вищого навчального 
закладу, допомагають опубліковані постанови Раднаркому СРСР з питань 
вищої освіти, які засвідчили, що витоки його історії сягають 1938 р., коли 
Всесоюзному заочному інституту радянської торгівлі (далі – ВЗІРТ) було 
надане право відкривати філіали та пункти заочного навчання1. Один із 
таких філіалів передбачалося заснувати в Києві. Проте матеріалів щодо 
функціонування Київського філіалу ВЗІРТ у 30-х рр. поки не виявлено. 
Логічно було б припустити, що вони зберігалися в Москві. Однак спе-
ціального фонду ВЗІРТ немає ні в Державному архіві Російської Федерації, 
ні в Російському державному архіві економіки (далі – РДАЕ). Деякі 
відомості про діяльність Київського філіалу ВЗІРТ містяться у фонді 7971 
(оп. 1, Матеріали Наркомату-Міністерства торгівлі СРСР). Як правило, у 
фонді концентрувались оригінали наказів по наркомату. Зустрічаються 
й копії та проекти наказів Народного комісара торгівлі, які висвітлюють 
процес формування та вдосконалення системи торговельно-економічної 
освіти в Радянському Союзі, зокрема УРСР. У цьому фонді зберігаються 
також доповідні записки, кошториси будівництва навчальних закладів тор-
говельного профілю, плани набору й випуску студентів, штатні розписи, 
дані щодо професорського-викладацького складу українських навчальних 
закладів союзного підпорядкування та філіалів ВЗІРТ тощо.
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Представляють інтерес матеріали Головного управління навчальних 
закладів Наркомату торгівлі СРСР (ф. 7971, оп. 4). Це програми курсів, що 
вивчались у вищих навчальних закладах торгівлі, довідки про стан науково-
дослідної роботи, інформації про будівництво лабораторних корпусів і 
студентських гуртожитків, листи та телеграми вищих навчальних закладів 
України.

Матеріали РДАЕ дають уявлення про загальні проблеми вищої торговель-
но-економічної освіти в СРСР 1930-х рр., відбивають процес централізації 
управління вищими навчальними закладами, висвітлюють процес організації 
заочного навчання в Україні. При їхньому дослідженні необхідні критичний 
підхід, зіставлення з іншими джерелами, наприклад звітами навчальних 
закладів Наркомторгу СРСР, зокрема Київського філіалу ВЗІРТ.

1958 р. у зв’язку з ліквідацією союзно-республіканського Міністерства 
торгівлі СРСР  Київський філіал Всесоюзного заочного інституту радянської 
торгівлі було передано Харківському інституту радянської торгівлі (далі – 
ХІРТ), який на той час був провідним вищим навчальним закладом УРСР. 
Утворений у 1930 р. у результаті “розукрупнення” Харківського інституту 
народного господарства, він мав три факультети й готував фахівців з еконо-
міки торгівлі, промислового, торгового обліку та аналізу, товарознавців про-
мислових товарів, харчових продуктів. З підпорядкуванням йому філіалів 
ВЗІРТ тут було відкрито заочне відділення.

Через рік згідно з рішенням Ради Міністрів УСРР Харківський інститут 
радянської торгівлі було переведено до м. Сталіно. У Державному архіві 
Донецької області акумульовано величезний інформаційний пласт щодо 
функціонування Київського філіалу Сталінського (Донецького) інсти-
туту радянської торгівлі у 1959–1966 рр. У фонді Р-3001 зберігаються 
довідки, доповідні записки щодо підпорядкування Київського філіалу 
ВЗІРТ Харківському інституту радянської торгівлі. Вони дають уявлення 
про аспекти цього процесу: передання штатних одиниць, професорсько-ви-
кладацький склад філіалу, переведення студентів тощо. Цікавими видаються 
документи, що розкривають невеликий за часом, але складний і болючий 
процес переведення ХІРТ до м. Сталіно й утворення Сталінського інституту 
радянської торгівлі. Рішення Вченої ради інституту, довідки про виконання 
постанови Ради Міністрів УРСР від 14 серпня 1959 р., листування ректорату з 
різними установами, листи Міністерства торгівлі України та інші документи 
засвідчують наявність значної кількості проблем, які виникали в процесі 
реорганізації торговельно-економічної освіти УРСР, зокрема проблеми 
кадрів. Так, не бажаючи залишати Харкова й переїздити до Сталіно, з ХІРТ 
звільнилися 38 викладачів, 11 з яких мали наукові ступені та звання. Ще 
19 учених залишилися працювати у Харківському вечірньо-заочному філіалі 
Сталінського інституту радянської торгівлі (далі – СІРТ).

Починаючи з 1959 р. кількість матеріалів щодо роботи Київського фі-
ліалу СІРТ збільшується. У фонді Донецького інституту радянської торгівлі 
(далі – ДІРТ) представлено матеріали засідань Вченої ради (протоколи й 
інформація щодо питань, які розглядалися), в тому числі й по Київському 
філіалу. Вчена рада регулярно вивчала й заслуховувала питання поліпшення 
організації заочного навчання, звіти директора Київського філіалу, доповіді 
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про набір та випуск студентів, інформацію про результати державних 
іспитів, займалася формуванням професорсько-викладацького колективу 
тощо.

Важливим джерелом історії Київського філіалу є річні звіти ДІРТ, у 
яких відображено основні аспекти діяльності цього вищого навчального 
закладу – формування кадрового складу, стан матеріально-технічної бази, 
проблеми навчально-методичної та науково-дослідної роботи, виховний 
процес.

Цікаву інформацію містять плани науково-дослідної та навчально-
методичної роботи в інституті й філіалах. Зрозуміло, що не всі вони були 
реалізовані сповна. Проте ці матеріали відбивають загальні напрямки 
дослідницького пошуку науковців закладу. Плани роботи кафедр Київського 
філіалу конкретизують його історію.

Розмаїття документів і матеріалів Держархіву Донецької області дає 
можливість дістати уявлення про конкретну роботу професорсько-викла-
дацького складу й окремих викладачів. У ті роки в Київському філіалі ДІРТ 
працювали П. Д. Клименко, М. Є. Мельман, М. Ф. Дубонос, О. П. Колчигін, 
Г. Т. Безкоровайна, В. І. Іваницький та інші. В. М. Попов у 1953 р. був аспі-
рантом ХІРТ. У 1959 р. він переїхав до Сталіно. Наукові й організаторські 
здібності дозволили йому обійняти посади декана, проректора ДІРТ4. Згодом 
Віктор Миколайович став проректором Київського державного торговельно-
економічного інституту*.

Значна частина документів та матеріалів з історії КНТЕУ зберігається 
в ЦДАВО України. Привертають увагу листи Міністерства торгівлі УРСР 
до ЦК КП(б)У, Голови Ради Міністрів України, Заступника Голови Ради 
Міністрів СРСР за 1943–1953 рр., в яких висловлюється й аргументується 
думка про необхідність створення в Києві торговельно-економічного інсти-
туту5. Частина цих звернень представлена копіями. Лист до А. І. Мікояна 
мав позначку “проект”. Встановити, чи був він відправлений адресату, 
поки що не вдалося. У чернетці відповіді начальника відділу навчальних 
закладів Наркомторгу УРСР, датованій 15 квітня 1944 р., на лист Держплану 
УРСР щодо перспективного плану відбудови культурно-освітних закладів 
йшлося про необхідність заснування Київського торговельно-економічного 
інституту6. Відділ навчальних закладів Наркомторгу УРСР спланував навіть 
кількість першокурсників у 1944 р. цього ще не відкритого інституту7. 
Інформація цього ж відділу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації 
для торгівлі засвідчує наміри Наркомторгу України створити Київський 
торговельний інститут на основі переведення ХІРТ до Києва8. Більше 
того, пропонувалося використати навчальний корпус колишньої Торгової 
академії, побудований у 1938 р., як базу для майбутнього Київського торго-
вельно-економічного інституту.

У 1954 р. начальникові Управління навчальних закладів Міністерства 
торгівлі СРСР було надіслано пропозиції Міністерства торгівлі України 
щодо поліпшення підготовки спеціалістів в інститутах і технікумах торго-

* Сьогодні професор, Заслужений працівник вищої школи України В.М. Попов 
віддає свої знання та досвід студентам Київського національного торговельно-
економічного університету.
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вого профілю, у тому числі щодо відкриття в столиці інституту радянської 
торгівлі9.

У цьому та інших документах переконливо доводилася необхідність 
утворення в Києві вищого навчального закладу торговельного профілю, 
простежується прагнення посадовців Наркомторгу УРСР знайти компромісне 
рішення, зрештою – й наполегливість у вирішенні цієї проблеми.

Привертають увагу постанови Ради Міністрів УРСР та матеріали до 
них, які дають уявлення про хід підготовки цих документів, а відтак і 
проблеми, що виникали й вирішувалися в процесі заснування та функціо-
нування Київського торговельно-економічного інституту. Зокрема, цікавим 
видається пакет документів та матеріалів 1966 р. про утворення Київського 
торговельно-економічного інституту (далі – КТЕІ). Державному плановому 
комітету Ради Міністрів УРСР доручалося підготувати проект відповідної 
постанови. Держплан мав вирішити питання про матеріальну базу нового 
навчального закладу. Оскільки КТЕІ створювався на основі Київського 
філіалу Донецького інституту радянської торгівлі, то планувалося викорис-
тати приміщення, які займав філіал. Однак організація денного відділення 
вимагала відселення школи кулінарного учнівства Управління торгівлі Київ-
ської міської ради з приміщення, орендованого філіалом10. Ряд матеріалів 
засвідчує жваве листування між Держпланом і Управлінням торгівлі Київ-
ського міськвиконкому з цього питання; зрештою, було прийнято рішення 
про відселення школи й будівництво комплексу навчальних корпусів, гур-
тожитків та житлових будинків для викладачів.

Розроблення технічної документації нового комплексу доручалось 
інститутові “Київпроект”, проте, як свідчить лист в. о. директора цієї уста-
нови11, він був не в змозі виконати доручення Ради Міністрів у зв’язку 
з перевантаженням працівників. Після цього на проекті постанови про 
заснування КТЕІ з’явилася віза: “проектировать поручить другому инсти-
туту”12. Встановлено, що вона належить тодішньому голові Київського 
міськвиконкому Бурці.

Інші документи свідчать про розгортання будівництва, деякі зміни в 
проектній документації та інші проблеми створення матеріально-технічної 
бази Київського торговельно-економічного інституту. Так, у 1967 р. поста-
ло питання про необхідність розроблення індивідуального проекту КТЕІ у 
зв’язку з відсутністю типових проектів навчальних закладів такого виду. 
Ректорат КТЕІ підготував завдання на проектування навчально-лабора-
торного блоку, яке 30 серпня було затверджене Міністром торгівлі УРСР 
Г. Сахновським13. На адресу Заступника Голови Ради Міністрів УРСР 
С. Н. Адріанова було направлено листа з проханням дозволити розроблення 
індивідуального проекту, де передбачалися б навчально-лабораторний та 
аудиторний блоки, а також актовий і спортивний зали14. Після погодження 
з Держбудом України Рада Міністрів республіки задовольнила це клопо-
тання15.

У життєдіяльності новоствореного навчального закладу мали місце 
й інші важливі проблеми, що також відбито в документах16. Так, при 
утворенні КТЕІ Рада Міністрів УРСР дозволила Міністерству торгівлі 
віднести новостворений навчальний заклад до другої категорії по оплаті 
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праці співробітників. Водночас Київський філіал ДІРТ відносився до пер-
шої категорії. Це створювало несприятливу щодо укомплектування штату 
професорів та викладачів ситуацію. Листування ректорату КТЕІ з Міні-
стерством фінансів та Радою Міністрів республіки розкривають процес 
вирішення питання про віднесення інституту до першої категорії по оплаті 
праці викладачів та співробітників.

Таким чином, джерельним підґрунтям цікавої, непростої історії Київ-
ського національного торговельно-економічного університету є інфор-
маційний масив кількох архівів – РДАЕ, ЦДАВО та Державного архіву 
Донецької області. Пошук документів та матеріалів з історії КНТЕУ 
триває.

1 РДАЕ, ф. 7971, оп. 1, спр. 510, арк. 165.
2 Збірник законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду Української 

Радянської Соціалістичної Республіки. – 1958. – № 1. – Ст. 8.
3 Державний архів Донецької області, ф. Р–3001, оп. 2, спр. 12, арк. 5.
4 Там само, оп. 1, спр. 475, арк. 57.
5 ЦДАВО України, ф. 423, оп. 17, спр. 3, арк. 44.
6 Там само, арк. 52.
7 Там само, арк. 69.
8 Там само, арк. 70 зв.
9 Там само, спр. 382, арк. 74.

10 Там само, ф. 2, оп. 13, спр. 912, арк. 103.
11 Там само, арк. 102.
12 Там само, арк. 101.
13 Там само, спр. 2362, арк. 150.
14 Там само, арк. 146.
15 Там само, арк. 159.
16 Там само, спр. 1175, арк. 77–85.

Петро СІРЕДЖУК

ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ НІМЦІВ ГАЛИЧИНИ

Серед маловідомих в Україні джерел Державного архіву в Перемишлі 
(Республіка Польща), що стосуються її історії, чільне місце посідають 
документи про німецьку меншину Галичини. Щоправда, про них згадував 
прикарпатський дослідник І. Монолатій, але спеціально цих документів 
він не досліджував1.

Дещо більше про згадані джерела розповіла і частково їх використала 
Е. Алабрудзіньська в праці “Євангельська церква на східних кресах 
ІІ Річипосполитої”, яка в повоєнній польській історіографії є найкращою 
монографією про німців Польщі та Галичини2.

Спробуємо охарактеризувати цей, практично не використаний дослід-
никами пласт документів, адже вони заслуговують на введення до наукового 
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обігу, широке використання при написанні праць з історії Галичини, Польщі, 
Німеччини, у краєзнавчих літописах міст і сіл краю.

У Перемишльському архіві джерела з історії німців Галичини зо- 
середжені у трьох фондах: “Середній галицький сеньойорат у Бриґідау”, 
“Середній галицький сеньйорат у Гартфельді” та “Євангелістська громада 
в Перемишлі”. Допоміжну інформацію про них можна почерпнути і в 
метричних книгах українських сіл Галичини фонду “Архів єпископів греко-
католицької Перемишльської єпархії”.

Найповніша інформація з історії німецьких колоній зібрана у фонді 
“Середній галицький сеньйорат у Гартфельді”. Так, надзвичайно важливі 
дані містяться в церковних звітах євангелістських громад цього сеньорату 
1936 року. У них повідомляється про чисельність віруючих громади, 
соціальну диференціацію селянства німецької колонії, її школу, міститься 
інформація про кількість школярів, учителя тощо. Заслуговують на увагу 
відбитки печаток колоній та євангелістських громад сеньйорату міжвоєнної 
доби. Наведемо деякі цікаві дані з життя окремих німецьких колоній 
міжвоєнної доби, які взято із цих звітів.

Айнзінґен. Колонія станом на 1934 р. налічувала 60 господарств із 
населенням 339 осіб німецького походження. Серед віруючих її релігійної 
громади було 4 кальвіністи і 335 лютеран. Земельний фонд колонії складав 
599 йохів землі*. Школа в Айнзінґені діяла з 1786 року. Учнями початкової 
школи були 57 дітей. На документах, що стосуються історії Айнзінґена, 
збереглися відбитки церковної і громадської печаток3.

Зіґенталь. Релігійна громада налічувала 247 осіб. Було своє пресві- 
терство. Стаціонарну школу в колонії було відкрито у 1912 р. До того 
дітей навчав грамоті приватний учитель (почергово в одній з хат того 
чи іншого колоніста), але лише з настанням холодів, тобто восени і до 
початку весняних польових робіт. Такий тип навчання іменувався “зимовою 
школою”. У міжвоєнний період у школі вчителювала Матільда Які, що 
народилася 1909 р. у Маковій. Вона навчалася на третьому курсі заочного 
відділення національної учительської семінарії в м. Бялій, що поблизу 
Кракова. Школу відвідував 51 учень4.

У колонії налічувалося 6 бідняцьких, 16 малозаможних, 5 середняцьких 
та 9 заможних родин. Наділ бідняків не перевищував 1 йоха*. Розмір наділу 
малозаможної родини становив 1–4, середняцької – 4–8 і заможної – 8–12 
йохів. Чоловіче населення було зайнято на лісорозробках5.

Макова. У колонії мешкало 237 осіб німецької національності. Релігійна 
громада мала статус парафії, свою кірху і пастора. Її документація засвід-
чувалася печаткою. На збережених документах є кілька її відбитків. Школу 
в колонії було збудовано у 1900 р. Її відвідувало близько 40 дітей. При 
школі був невеликий сад та земельна ділянка розміром 6,25 йоха. У колонії 
проживали 13 родин українців та 26 сімей німців. Малозаможна родина 
німецького колоніста тримала земельний наділ до 6, середняцька – до 12, 
а заможна – до 18 йохів6.

* Йох – земельна міра, що дорівнювала 0,37 га.
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Німецький Смолин. Відстань до повітового центру – Рави-Руської – 
20 км, а до найближчої залізничної станції в с. Горинець – 9 км. У колонії 
мешкали 94 німці. У поселенні – 8 бідняцьких і 10 заможних родин. 
Чотири з них займалися ремеслом, решта – землеробством і тваринництвом. 
За ремісничим фахом мешканці колонії були стельмахами і ковалями. 
Присвітерство складалось із 6 осіб7.

Школа в колонії діяла з 1784 р. Її відвідували 25 школярів. Грамоти їх нав-
чав учитель Отто Шік, родом із колонії Фельсендорф, 1902 року народження. 
Разом із дружиною він виховував двох дочок. За родиною вчителя було 
закріплено земельну ділянку (7 йох) та пасовище (0,5 йоха)8.

Оберсдорф. У колонії мешкало 12 родин. Дві сім’ї, вірогідно, ремісників, 
були малоземельними. Інші родини оберсдорфців були добре забезпечені 
землею. Їхні наділи складали 20–23 йохи. У колонії були свій коваль та пиль-
щик-лісоруб. Функціонувала однокласна школа, яку відвідувало 13 дітей.

Євангелістська громада налічувала 92 особи. Пресвітерство мало свою 
печатку9.

Перемишль. До складу релігійної євангелістської громади міста входила 
101 особа. Обов’язки пресвітера виконував Карл Шік, який раз на тиждень 
у молитовному будинку проводив Богослужіння. Серед віруючих були 
робітники (3), купці (4), ремісники (6), службовці (22) і т. д.10

Рава-Руська. Німецька євангелістська громада містечка налічувала 
87 осіб. Вона мала свій молитовний дім, в якому службу Божу раз на 
тиждень відправляв Еміль Урсул. Крім того, 12 разів на рік проводилися 
Богослужіння за участю пастора. Дітей шкільного віку в релігійній громаді 
на час складання звіту було семеро. Троє з них ходило до початкової, а 
четверо – до середньої шкіл.

За соціальним станом своїх членів ця релігійна громада була неодно-
рідною і складалася з 4-х робітників, 5-ти ремісників та 14-ти різних 
службовців. Німці-протестанти Рави-Руської володіли 300-ми йохами 
землі11.

Штайнфельс. Колонія знаходилася на відстані 7,5 км від найближчого 
містечка – Кросєнко. Релігійна громада лютеран налічувала 158 осіб.

Школу в колонії було відкрито в 1912 р. У ній учителював Вільгем 
Вольф, що народився в 1910 р. у Ґельсендорфі на Стрийщині. 

Колонія складалась із 28 господарств, у т. ч. однієї родини поденника, 
4- х ремісничих та 23-х бауерських сімей. За рівнем достатку були 13 замож-
них і 15 бідняцьких родин. Бідняки мали наділи до 5, середняки – від 6 до 
14, а заможні – від 15 до 18 йохів землі12.

Матеріали Середнього сеньорату в Гартфельді містять відомості статис-
тичного характеру щодо чисельності віруючих релігійних громад, парафій 
та дисперсного розселення німців в українських селах за 1912–1936 рр. Так, 
згідно з документами, кількість віруючих по повітах Галичини станом на 
9 січня 1912 р. становила:
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Табл. 1*
Кількість віруючих Середнього сеньйорату в 1912 р.

№ 
з/п Назва повіту лютер. кальв. № 

з/п Назва повіту лютер. кальв.

1. Бережанський 30  – 14. Мостиський 45 4

2. Бібрський 188  – 15. Перемишлян-
ський 581 1

3. Бродівський 268 35 16. Перемишль-
ський 463 144

4. Городоцький 947 70 17. Підгаєцький 17  – 

5. Добромиль-
ський 473  – 18. Рава-Руський 409  – 

6. Долинський 2388 7 19. Рогатинський 52  – 

7. Дрогобицький 1046 1205 20. Рудківський 283  – 

8. Жидачівський 139 21 21. Самбірський 350 4

9. Жовківський 462 1 22. Сокальський 250  – 

10. Зборівський 5  – 23. Сколівський 497 34

11. Золочівський 332 3 24. Турківський 72 13

12.
Кам’янко-
Струмилів-
ський

1874 1 25. Цішанівський 148 14

13. Ліський 549 18 26. Яворівський 366 92

Разом 8691 1360 27. Разом 3533 306

У 1917 р. у релігійній громаді Айнзінґена налічувалося 382, Ґасендор-
фа – 383, Райхау – 176, Німецького Смолина – 62 віруючих протестантського 
віровизнання. Чисельність віруючих у парафіях того року складала: у 
Бандрові – 1150, Болехові – 886, Бриґідау – 1983, Гартфельді – 1673, 
Ґельсендорфі – 667, Дорнфельді – 2083, Йосипові – 1760, Львові – 5484, 
Райхау – 747 осіб13.

У євангелістських парафіях цього сеньйорату станом на 1923 р. кількість 
віруючих становила: Бриґідау – 1948, Ґельсендорф – 642, Дорнфельд – 2149, 
Йосипов – 2030 осіб. Релігійна євангелістська громада м. Перемишля налі-
чувала 276 осіб, з яких 150 були вояками місцевого гарнізону14.

За матеріалами цього фонду можна простежити дисперсне розселення 
німців у міжвоєнний період. Зокрема, відомо, що 1936 р. одна німецька 
родина лютеранського віровизнання мешкала в с. Стебнику поблизу колонії 
Штайнфельс. Того ж року по кілька осіб німецької національності прожи-
вали в Грушові, Гуті Смолинській, Кровиці, Немирові і т. д.15

* Складено на основі: APP. SSH, syg. 15, k.1.
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Викликають інтерес матеріали про витрачання коштів релігійних 
громад. Вони свідчать, зокрема, що 1934 р. Гартфельдська парафія сплатила 
48 злотих державних податків, по 50 злотих пішло на шкільне унаочнення та 
адміністраційні витрати і т. д. Певні кошти було витрачено на оплату світла 
й опалення, ремонт і підтримку шкільного приміщення, утримання вчителя. 
У колонії Нойгоф поблизу Городка на Львівщині віруючі витратили 1530 
злотих на заробітну плату вчителю і 1903 злотих – на підтримку школи на 
належному рівні16.

Цей фонд дуже багатий на сфрагістичний матеріал, який датується 
1925–1936 рр. У ньому збереглися непоодинокі відбитки печаток сільських 
і релігійних громад (з використанням туші й чорнила зеленого, синього, 
червоного та чорного кольорів). Так, відбиток парафіяльної печатки 
бандрівської парафії за 1927 р. зроблено тушшю зеленого, а за 1930- й – 
червоного кольору. У Дорнфельдівській парафії користувалися чорною 
тушшю. Відбитки парафіяльної печатки чорного кольору присутні на звітних 
документах, датованих 1933 р. Відбиток печатки громади Йосипова на 
Радехівщині за 1934 р. – синього кольору17.

Важливими для висвітлення проблеми міграційних та демографічних 
процесів у середовищі східногалицьких німців є документи фонду 
“Середньогалицький сеньйорат у Бриґідау”. Так, у документі, датованому 
22 квітня 1902 р., йдеться про факти рееміграції німців з Гайнріхдорфу до 
Польщі. В іншому, від 14 березня 1912 р., наголошується, що в 1911 р. 
родина німців виїхала до Польщі, інші ж подалися до німецької громади 
села Добряничі на Перемишлянщині. У Гайнрісдорфі, зазначається далі, 
де німецька громада була представлена двома родинами німців, фактично 
вона припинила своє існування через міграцію колоністів до Польщі й у 
Добрянич. Аналогічна картина 1903 р. спостерігалася в німецькій колонії 
Дойчбах на Підкарпатті. У Німецькому Смолині, що на Яворівщині, станом 
на 21 травня 1903 р. з колонії виїхало до Польщі три родини німців, а одна 
сім’я готувалася до виїзду18.

Цей фонд є багатим на інформацію до історії німецького шкільництва в 
Галичині. Зокрема, документи справи 16 містять відомості про заснування 
у німецьких колоніях краю початкових шкіл, зокрема, в Райхау, Смолині, 
Фалькенштайні – у 1784 р.; Бриґідау і Ґельсендорфі – в 1786 р.; Розенбергу – 
в 1788 р., Лінденфельді – у 1790 р., Новому Хоросному – в 1797 р., 
Райхенбасі – в 1800 р., Вайнберґені – у 1802 р., Кальтвассері – у 1824 р., 
Новому Бабілоні – у 1825 р. і т. д.19 З матеріалів цієї справи довідуємося, 
що школи в німецьких колоніях були малокомплектними, як правило, одно-
класними, і в них навчалося мало учнів. Так, у 1912 р. у Штайнфельсі на 
Підкарпатті до школи ходили 24 учні, у Зіґенталі – 36. Станом на 17 червня 
1925 р. у школі колонії Унтервальден на Перемишлянщині налічувалося 
53 учні20.

Викликають інтерес матеріали фонду євангельської громади Перемишля, 
які охоплюють період з 1921 по 1939 рр. Це переважно протоколи засідань 
пресвітеріуму. За ними можна простежити, які поточні справи вирішував 
він по підтримці молитовного будинку в належному стані, довідатись 
про активних членів релігійної громади та виборний склад пресвітеріуму. 
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Останній запис у книзі протоколів цієї релігійної громади Перемишля 
датується 11 червня 1939 р.21

Записи у метричних книгах греко-католицьких громад українських 
сіл (про хрещення дітей, церемонії взяття шлюбів) дають можливість 
говорити про приблизний час появи материнських і дочірніх колоній 
німців Галичини. Так, з метричної книги село Нове Брусно довідуємося, що 
28 січня 1784 р. у сільській церкві взяли шлюб Ева Герінґ з Нового Хоросна 
на Пустомитівщині та Венцел Шик з Опаки на Золочівщині. За свідків 
у них були мешканці Нового Хоросна. На основі цих відомостей можна 
припустити, що материнська колонія у Новому Хоросні виникла у 1783 р. 
Згідно із записами у метричних книгах села Криниця на Городокщині можна 
стверджувати, що одними з перших німецьких поселенців новоутвореної 
дочірньої колонії краю були Міхаель Ваґеманн, Кароліна Мюллер та ін.22

Таким чином, матеріали чотирьох фондів архіву в Перемишлі зберігають 
важливі документи, у т. ч. багатий сфрагістичний матеріал до історії 
німецької меншини Галичини. І хоча вони датуються 1902–1939 рр., основна 
маса першоджерел – міжвоєнної доби. Згадані документи заслуговують на 
подальше опрацювання та залучення до наукового обігу, як і інші не названі 
нами джерела з фондів перемишльського архіву з україніки.

1 Монолатій І. Від контактів до співпраці: соціально-економічне становлення 
та культурний розвиток німців у Галичині. – Коломия, 2002. – С. 25–26. 

2 Alabrudzińska E. Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospoli- 
tej. – Toruń, 1999. – S. 8. 

3 APPrz. SSH (Sredni Seńjorat w Hartfelde), syg. 34, k. 51–59.
4 Tamże, syg. 34, k. 78–82.
5 Tamże, syg. 34. k. 83, 86.
6 Tamże, syg. 34. k. 62–68.
7 Tamże, syg. 34. k. 97, 101.
8 Tamże, syg. 34. k. 97.
9 Tamże, syg. 34. k. 111, 112.
10 Tamże. 
11 Tamże, syg. 34. k.106, 107, 117.
12 Tamże, syg. 34. k. 87, 92.
13 Tamże, SSH, syg. 15, k. 16, 19, 25, 28, 40. 43, 49, 53.
14 Tamże, syg. 15, k. 58–67, 70, 73, 76.
15 Tamże, syg. 34, k. 14.
16 Tamże, SSH, syg. 28, k. 95, 101.
17 Tamże, SSH. syg. 15, k. 111, 118, 156, 196, 221; syg. 28, k. 95, 105; syg. 34, 

k. 117, 132.
18 Tamże, SSB. syg. 17, k. 1–16.
19 Tamże, SSB. syg. 16, k. 10–51.
20 Tamże, SSB. syg. 16, k. 60, 65.
21 Tamże, Ewangelicka gromada w Przemysіu, syg. 1, k. 1–101.
22 Tamże, Archiw biskupów grzeko-katolickich, syg. 6718, k. 1, 290, 213.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТОКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ

(Журба О. І. Становлення української археографії:
люди, ідеї, інституції. – Дніпропетровськ:

Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 316 с.)

Жанр рецензії на наукову монографію чи видання документів завжди є 
небезпечним насамперед для самого рецензента. Йому необхідно виявити 
неабияку стриманість, щоб уникнути спокуси впасти в менторський тон і 
не повчати автора рецензованого твору, зверхньо вказуючи на те, чого той 
не висвітлив у своїй праці. Це дуже слушно зауважив свого часу П. Куліш, 
відповідаючи О. Бодянському на його пропозицію дати рецензію на видання 
Літопису Граб’янки, підготовлене Київською археографічною комісією 
у 1855 р. Відомий учений і письменник так обґрунтував свою відмову: 
“Трудно удержаться в пределах умеренности тона, непременно прорвется 
где-нибудь гадкое движение – унизить себе подобнаго. Я же при том 
ничего не люблю делать прихватом и, пожалуй, преследуя легкомыслие, 
сам представлю пример легкомысленнаго увлечения. Но положим, что я 
напишу несколько строк, как знаток дела. Какой же из этого результат? 
Киевская комиссия, право, не сделается ни умнее, ни нравственнее; профаны 
от частности заключат к целому и заподозрят все ея труды более должнаго; 
а молодой автор предисловия к Летописи (он же и неисправный и даже 
несведущий корректор оной) упадет во мнении своих начальных людей, 
и первая оплошность будет, может быть, стоить ему очень дорого. Бог с 
ними! Спасибо, что хоть так издали. Мудрому не повредят их ошибки и 
заблуждения, а дураков моя рецензия не сделает мудрыми”1.

Але ми далекі від думки про недоцільність будь-яких рецензій взагалі, 
як був далеким від того і сам Куліш. Наукова рецензія має існувати хоча б 
задля того, щоб інформувати наукову громадськість про нові дослідження й 
проблеми, які в них ставляться до розв’язання, слугувати засобом наукової 
дискусії. Тому ми спробуємо обійти визначені П. Кулішем небезпечні 
для рецензента підводні рифи, особистісні моменти і все ж таки подати 
тут наші міркування та спостереження з приводу нового дослідження з 
історії української археографії, виконані вже добре відомим науковцем 
з Дніпропетровська Олегом Журбою. Нагадаємо, що рівно 10 років тому 
побачила світ його монографія з історії створення і наукового доробку 
Київської археографічної комісії2. Нині ж він намагається піти глибше, до 
самих витоків української археографії, й із заявленої ним нової історико-
культурологічної точки зору переосмислити процес становлення такого 
феномена, як українська археографія.
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Те, що такі дослідження – на часі, не 
потребує доказів. Згадаймо лише історію 
російської археографії, яка наприкінці 
минулого – на початку нинішнього століття 
суттєво збагатилася на дослідження щодо 
її початкового етапу. Маємо на увазі ка-
пітальну монографію В. П. Козлова “Рос-
сийская археография в конце XVIII – 
первой четверти XIX века” (М., 1999); 
праці Є. М. Добрушкіна, В. Ю. Афіані, 
О. Д. Степанського. На жаль, в Україні ще 
бракує праць з історії археографії, зокрема 
практично не було спеціальних досліджень 
щодо початкового періоду становлення 
вітчизняної археографії, і монографія 
О. Журби покликана, нарешті, заповнити 
цю лакуну.

Рецензована праця, безперечно, не залишиться поза увагою нау-
кової громадськості. Їй притаманний дещо нетрадиційний погляд на 
археографічний доробок цілих інституцій та окремих учених, так само, як 
і на археографічний процес загалом, і це, на нашу думку, викликано самим 
життям. Наукові розробки навіть останніх років здебільшого носили, так 
би мовити, екстенсивний характер, йшли вшир, охоплюючи різні історичні 
епохи, окремі постаті видатних українських археографів, але практично не 
переслідували завдання дослідити теоретичну сутність і головні напрями 
національного археографічного процесу.

Натомість О. Журба вже на перших сторінках своєї монографії нама-
гається довести, що його праця жодною мірою не наслідує традиційних 
історико-археографічних досліджень, які “в кінцевому рахунку, нерідко 
зводилися до ретельно укладених, добросовісних бібліографічних описів 
археографічної спадщини, або, в кращому випадку, зосереджувалися на 
аналізі публікаторської діяльності”3. І, дійсно, нова книга дніпропетровського 
історика є спробою відійти від застосування до історіографічного процесу 
теорії “українського національного відродження”, оголошеної ним у даному 
випадку “занадто анахронічною і телеологічною”, щоб дати відповіді на 
питання, цікаві для істориків археографії. Натомість він стверджує, що 
археографічна діяльність була “невід’ємною складовою духовно-культурного 
середовища українських регіонів другої половини XVIII – першої половини 
XIX ст. у складі Російської імперії”.

Молодий учений не боїться порушувати контроверсійні і навіть дещо 
провокаційні питання, бажаючи викликати наукову дискусію навколо 
проблеми становлення української археографії. Думається, що така дискусія 
є вкрай необхідною, оскільки перші кроки вітчизняної археографії, на 
наш погляд, взагалі не тільки не досліджені, а просто не окреслені. В 
існуючій історичній літературі вони датуються дуже широко: XVII ст., 
кінець XVIII ст., 30-ті–40-ві роки ХІХ ст. і навіть початок ХХ ст.; остання 
думка аргументується тим, що тоді “розпочався процес дисциплінарної 
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саморефлексії, осмислення власної історичної традиції, конструювання 
теорії і методики археографії”.

Автор рецензованої монографії, на нашу думку, не претендує на 
остаточне розв’язання цієї проблеми. Визначившись із хронологічними 
межами свого дослідження (кінець XVIII – перша половина XIX ст., що, 
мабуть, надто прив’язує український археографічний процес до історії 
російської науки), він пропонує власні підходи до її вирішення. Вони 
полягають в урахуванні тих важливих чинників, які визначили напрями 
розвитку не тільки української історіософії, а всього історичного шляху 
нашої Батьківщини. Одним з них, але найсуттєвішим, виступає регіоналізм. 
Автор декларує, що у згаданий період простежувався поділ території 
етнічного розселення українців у межах Російської імперії на Малоросію 
(Лівобережну Україну, колишню Гетьманщину), Слобідську Україну, 
Правобережжя, Новоросію. Кожен з цих регіонів мав яскраві соціально-
економічні, національно-демографічні, релігійні, ментальні відмінності, 
усвідомлені насамперед освіченими людьми того часу. Саме тому існували 
“малоросійське”, “слобідське”, “правобережне” та “новоросійське” істо-
ріописання, що лише від середини XIX ст. стали замінюватися таким 
поняттям, як “українська історіографія”. З історичного боку згаданий час 
характеризується “процесами якісної модернізації українських етнічних 
територій від автономних утворень у складі Російської імперії (Гетьманщина, 
Слобожанщина, Запоріжжя), регіонів інших держав (Правобережжя), взагалі 
неслов’янських анклавів (Кримське ханство) до статусу її провінцій. 
Процес вписування до загальнодержавних структур не обмежувався лише 
суспільно-політичною та соціально-правовою сторонами, а призводив до 
суттєвих трансформацій у самосвідомості, мотивах творчості, ідеологічних 
настановах, переорієнтації еліти на нові політичні та інтелектуальні осе-
редки, – тобто в сферах, визначених для формування принципово нових 
наукоутворюючих засад, структур, форм і методів історіописання”3.

Що ж до конкретного змісту розвитку української археографії у 
досліджуваний період, то науковець дещо стримано висловлюється так: 
“Модель цього процесу, на наш погляд, може бути описана в поняттях “ста-
новлення” та “консолідація”, з яких перше стосується і охоплює предметний, 
дисциплінарний бік справи, а друге відноситься до національно-культурних 
орієнтирів”4.

Безпосередньо історію археографії, про необхідність дослідження якої 
О. Журба пише не лише аргументовано, але й пристрасно, він розглядає 
(слідом за російським ученим Є. М. Добрушкіним) не тільки як історію 
публікаторської діяльності. Він зазначає, що історичний розділ археографії 
має містити, крім цього, історію теорії археографії, вивчення становлення й 
еволюції археографічної думки, зв’язок з іншими науковими дисциплінами 
історичного циклу.

Такий підхід здається нам цілком виправданим і необхідним для 
справжнього дослідження з історії археографії, а особливо – її початкового 
етапу.

У п’яти розділах монографії автор предметно демонструє своє розу-
міння ролі регіоналізму в історії археографії. Ним послідовно розглянуті 
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археографічний доробок Ф. Туманського, “вихід малоросійського історіо-
писання на рівень науково-історичного пошуку”, що він пов’язує з постаттю 
чернігівця М. Маркова. Слобожанщина представлена у двох розділах: про 
наукові студії І. Квітки та про журнальний період української археографії. 
Нарешті, Новоросію репрезентує в монографії доробок архиєпископа 
Гавриїла (В. Ф. Розанова).

Як бачимо, така досить складна структура праці О. Журби спрямована на 
доведення викладених у вступному розділі тез щодо регіоналістичної основи 
формування української археографії та спростування занадто механічного 
прив’язування її до процесу національного відродження. Разом з тим виникає 
і природне запитання: чи зміг насправді автор, визначившись із такими 
репрезентантами, оминути небезпеку того самого традиційного підходу, 
який критиковано ним у вступі: “Археографія в творчості NN”. На наш 
погляд, це йому вдалося. Але він не зміг впоратися з іншою небезпекою, що 
очікувала на нього. Його викладу вочевидь бракує цілісності, комплексності 
у підході до самого процесу становлення української археографії. Він “іде 
по вершинах”, залишаючи осторонь творчий доробок у галузі археографії 
інших істориків та “історіофілів” (термін О. Лазаревського), можливо, 
не таких яскравих, але завдяки яким археографія виникла, розвивалася і 
вдосконалювалася.

Втім, такий підхід притаманний не лише авторові рецензованої нами 
монографії. Вже згаданий вище В. Козлов, досліджуючи практично той 
же період у розвитку російської археографії, першим використав такий 
“мозаїчний” метод історичного дискурсу. У його висвітленні ланцюжок 
розвитку археографічного процесу виглядав так: О. І. Мусін-Пушкін, 
М. М. Карамзін, М. П. Румянцев та співробітники (“кружок”) першого і 
останнього.

На відміну від В. Козлова, дніпропетровський учений абсолютно 
справедливо включив до складових розвитку археографії також напрацювання 
харківських журналів та альманахів першої половини XIX ст. (нагадаємо, 
що В. Козлов у своїй монографії практично обійшов проблеми журнальної 
археографії другої половини XVIII – першої чверті XIX ст.). Але саме тому 
четвертий розділ книги (його основний зміст був оприлюднений на сторінках 
“Архівів України”*) дещо вибивається зі стрункої персоналізаційно-регіо-
налістичної структури монографії.

Певною мірою не вписується в таку структуру і перший розділ, при-
свячений археографічному доробку Ф. Туманського. Насамперед виникає 
питання: який регіон представляв цей історик, журналіст, письменник, 
котрий жив переважно у Санкт-Петербурзі, де й видавав свої історичні 
журнали. Очевидно, що, за схемою О. Журби, він має бути репрезентантом 
Гетьманщини (Лівобережжя, Малоросії). Такий підхід до цієї досить 
складної постаті, яку і росіяни, і радянська українська історіографія вважали 
“російським діячем”, а тим більше той факт, що саме з його доробку 
починається процес становлення української археографії, представляється 
нам абсолютно новаторським. На жаль, у цьому розділі вочевидь бракує 

* Див.: Архіви України. – 2002. – № 1–3. – С. 55–73; 2003. – № 4–6. – С. 24–48.
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картини інтелектуального оточення Ф. Туманського, тих “петербурзьких 
малоросів”, які виношували великі, хоча й нездійсненні археографічні 
плани. Так, у 1778 p., ще до приїзду Туманського до Петербурга, як 
свідчить листування О. Безбородька з батьком, вони планували видати 
“полную малороссийскую историю”5. Безперечно, що такі видавничі проекти 
становлять значний інтерес для відтворення перших кроків української 
археографії.

Так само репрезентантом Малоросії (насамперед Чернігівщини), за 
схемою О. Журби, виступає М. Марков, росіянин за походженням, постать 
та археографічний доробок якого вперше так повно й яскраво висвітлений 
у рецензованій монографії. Він, за висловом автора, пройшов “непростий 
шлях засвоєння поля традиційної регіональної української історіографії”. 
Забігаючи наперед, маємо зазначити, що серед героїв монографії є ще 
один такий росіянин – архієпископ Гавриїл (Розанов), про якого йтиметься 
нижче. Це наштовхує О. Журбу на певні висновки, а саме: “провідні діячі 
своїми здобутками не востаннє зобов’язані специфіці власного історико-
культурного становища на межі двох культур та історіографічних ситуацій”. 
Більше того, він проголошує очевидним той факт, що “найбільш вагомі, 
знакові фігури в сфері студіювання української історії другої половини 
XVIII – першої половини XIX ст., з іменами яких міцно пов’язаний процес 
становлення історичних знань про минуле України як спеціальної наукової 
галузі, – Г. Полетика, Ф. Туманський, Я. Маркович, Д. Бантиш-Каменський, 
М. Максимович, А. Скальковський, – стали такими не всупереч, а завдяки 
своїй професійній орієнтації на здобутки російської історіографії того 
часу, власній активній участі в загальноросійському історіографічному 
процесі”6.

Нам цей висновок таким очевидним не здається. Крім Д. Бантиша-
Каменського, доробок якого не аналізується в монографії, всі інші згадані 
історики та “історіописателі” займалися виключно українською історією. 
Безпідставно заперечувати тому, що їхні праці знаходились у загальному 
російському, імперському історіософському річищі, проте предметом їхніх 
наукових зацікавлень, їхньої самовідданої наукової праці (за винятком 
хіба Ф. Туманського) завжди була історія рідного, українського краю. 
Отже, для нас сумнівною видається “активна участь у загальноросійському 
історіографічному процесі” Г. Полетики, Я. Марковича, М. Максимовича, 
А. Скальковського.

Повертаючися до постаті М. Маркова, слід наголосити на значній 
праці автора монографії з оприлюднення відомостей про науковий до-
робок чернігівського вченого, який за життя опублікував лише шість 
праць. О. Журба приділяє багато зусиль окресленню внеску Маркова в 
історіографію та історіописання, називаючи його ініціатором першої в ук-
раїнській регіональній історіографії справді наукової публічної дискусії (між 
ним та слобожанином І. Квіткою на сторінках харківського “Украинского 
вестника”).

Разом з тим, на наш погляд, у рамках цього розділу авторові не вда-
лося показати археографічний доробок М. Маркова (на відміну від історіо-
графічного) й аргументовано довести, чому з цією постаттю він пов’язує 
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“вихід малоросійського історіописання на рівень науково-історичного 
пошуку”.

Два наступні розділи монографії присвячені слобожанському історіо-
писанню та археографії першої половини XIX ст. і також мають значний 
елемент новизни. У них вперше сформульовано характерні риси цього 
історіографічного феномена, подано постать практично невідомого історика 
й археографа І. Квітки, який за життя опублікував лише кілька пам’яток. Але 
разом зі своїм інтелектуальним оточенням, насамперед І. Тимковським, цей 
“перший самостійний письменник історії Слобідської України”, за висновком 
О. Журби, “поклав початок археографічним виданням власне на українських 
землях”7. Окрім того, автор зазначає, що творчість І. Квітки, який писав 
не лише про історію Слобожанщини, а торкався проблем малоросійської 
історії, свідчить про “певну синхронізацію” регіоналістичних досліджень на 
початку XIX ст., “що й утворювало підстави для становлення української 
національної історіографії і оформлення її археографічної галузі”. На 
нашу думку, вже ця теза свідчить про неможливість дотримання автором 
вузьких рамок регіоналізму при висвітленні археографічного процесу цього 
періоду. Очевидно, що такий підхід, виправданий для кінця XVIII ст., при 
дослідженні наступного історичного періоду не дає можливості вичерпно 
висвітлювати питання.

Ще бiльшою мірою це характерно для наступного розділу. Адже архео-
графічні публікації на сторінках слобожанських часописів і альманахів 
були присвячені переважно подіям історії всієї Лівобережної України – як 
Слобожанщини, так і Малоросії. Так само авторами цих публікацій ви-
ступали і слобожанці, і мешканці Малоросії.

Згаданий розділ дещо відрізняється від усіх інших, адже він позбавлений 
чіткої персоналізації, притаманної попереднім та наступному розділам. 
Практично воно започатковує професійне дослідження археографічного 
доробку української журналістики першої половини XIX ст. На сторінках 
“Украинского вестника”, “Украинского журнала”, “Утренней звезды”, 
“Молодика”, за висловом автора, “встигли зустрітися два, як у звичайному 
віковому, так і в суто науковому розумінні, покоління: останні представники 
“прежних изыскателей малороссийской старины” (I. Квітка, О. Маркович, 
М. Марков, М. Берлінський, В. Каразін, О. Шафонський), які власну, 
здебільшого ними самими визнану, фахову некомпетентність компенсували 
на полі історичних та археографічних студій палким соціально-етногра-
фічним становим регіональним патріотизмом та невтомною працею збирачів 
і публікаторів, та перші професійні історики та археографи України (І. Срез-
невський, М. Костомаров, М. Максимович, А. Скальковський), що робили 
початкові кроки в становленні української історіографії новітнього часу та її 
складової – археографічної справи”8. Не зупиняючись на докладному аналізі 
розділу, ще раз підкреслимо, що автор монографії першим в Україні оглянув 
поле вітчизняної журнальної археографії. Як кожного першопрохідця, 
на нього очікували значні труднощї. Так, на одній сторінці О. Журба 
стверджує: “якщо спробувати змалювати вектори тяжіння української 
журналістики (так само як журнальної археографії), то найвизначнішим з 
них буде той, що пов’язує її з журналістикою російською, яка визначала 
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форму і проблематику, стильові та художні особливості новонародженої 
української преси”, а трохи нижче читаємо: “українські журнали того часу 
займають особливе, “неросійське” місце в історії вітчизняної археографії”. 
Нам здається, що ці тези суперечать одна одній.

Нарешті, останній, чи не найбільший за обсягом, розділ присвячено 
“новоросійській археографії”, репрезентованій працями архієпископа 
Гавриїла (В. Ф. Розанова), визначеного автором монографії як “знакова 
постать місцевого історіописання”. Для українського читача ця постать та-
кож практично вперше так широко окреслена О. Журбою, оскільки, за його 
словами, “байдужість і незаангажованість Гавриїла в “українській справі” 
залишила його поза контекстом “національного відродження”9.

Росіянин за походженням, двадцять років (1828–1848) свого досить дов-
гого життя Розанов провів у Катеринославі та Одесі. Саме тут він залучився 
до новоствореного Одеського товариства історії та старожитностей, тут він 
друкував свої праці, товаришував із А. Скальковським і М. Мурзакевичем. 
О. Журба відводить велику роль у становленні архиєпископа Гавриїла як 
історика й археографа самій інтелектуальній “атмосфері” Новоросії другої 
чверті XIX ст., де освічений архипастир став ученим, зібрав значну приватну 
архівну колекцію – основу своїх подальших наукових розвідок. За його 
наказом із церковних архівів вибиралися й копіювалися в окремі книги 
найцінніші історичні документи. Збирав Гавриїл також усні свідчення, 
речові пам’ятки. Підготовленим на основі цього зібрання археографічним 
публікаціям був притаманний високий науковий рівень, вони розкривали 
регіональну історію Новоросії та Криму.

Детально розглядаючи археографічну спадщину архієпископа Гавриїла, 
вчений називає його “посереднім історичним письменником”, але водночас 
родоначальником власного історіографічного методу, окресленого 
О. Журбою як “археографічний”. З цим, очевидно, варто погодитися; проте, 
виникає питання щодо доречності такої значної уваги до цієї постаті. 
На наш погляд, доцільніше було б розглядати розвиток “новоросійської 
археографії” більш комплексно, з урахуванням доробку А. Скальковського 
та М. Мурзакевича. Тоді виправданими були б слова автора про те, що 
“новоросійське історіописання за цей, надзвичайно короткий термін 
(1830- ті – 1840-вi роки. – Авт.), “пережило” таке “історіографічне життя”, 
на яке в звичайних умовах витрачається якісно інший час. Так, в умовах 
Малоросії шлях від барокової літописної оповіді до позитивістських студій 
зайняв майже півтора століття”10.

З цього випливають декларовані у висновках до монографії тези про 
“асинхронність” історіографічних та археографічних процесів у різних 
українських регіонах Російської імперії, їхню “несамодостатність”. Най-
головнішим висновком автора, на наш погляд, є такий: “становлення 
археографічної справи в українських регіонах Російської імперії другої 
половини XVIII – першої половини ХІХ ст., як і місцевого історіописання 
в цілому, не може бути реконструйовано як самодостатній і, тим паче, 
самоусвідомлюваний процес через його включеність до територіальних 
ієрархій загальноросійського історіографічного простору як специфічних 
регіональних варіантів певних форм інтелектуальної діяльності, до кон-
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тексту загальноросійської історіографічної ситуації”11. Іншими словами, дні-
пропетровський історик пропонує нам розглядати перші кроки української 
археографії в пов’язуванні з археографією російською та в контексті, 
практично як її регіональні прояви. На їх основі пізніше сформувалися 
передумови для виникнення української національної археографії.

Такий висновок є надто контроверсійним. Заперечення виникають одразу 
і з цілого кола проблем. Якщо так трактувати українську археографію, то 
в книзі не вистачає бодай короткого аналізу стану та здобутків російської 
археографії того ж часу. Однозначно не вистачає в праці О. Журби огляду 
і столичних публікацій українських археографів, хоча б братів Маркови-
чів – це дозволило б порівняти їх науковий рівень з російськими виданнями, 
підтвердити чи спростувати думку про “провінціалізм” українських архео-
графів. Загалом же нам здається, що автор монографії, зосередившись на 
аналізі доробку маловідомих археографів, обійшов своєю увагою відомі по-
статі, насамперед представників українських старшинських родів – перших 
історіофілів, історіографів та археографів в Україні.

Ще один момент, який заслуговує на обговорення, – це сам предмет 
монографії. На нашу думку, він став ширшим від заявленого в її назві. Крім 
“становлення української археографії”, у книзі йдеться вочевидь і про все 
“українське історіописання”, значною мірою історіографію. Сама археографія 
поступово відходить на другий план, О. Журба вважає її складовою час-
тиною, сегментом історіографії й історичної науки в цілому.

Таким чином, монографія дніпропетровського вченого, цікава за 
своїм предметом та способом подання матеріалу, “оздоблена” значним 
довідковим апаратом (бібліографією опублікованих і неопублікованих 
праць Ф. Туманського, М. Маркова, І. Квітки, В. Розанова (Гавриїла), архео-
графічних публікацій журналів та альманахів 1810–1840-х років; додатками 
документів про діяльність цих осіб), без перебільшення, є новим словом 
у сучасній українській історіографії. Завдяки своїй контроверсійності, ши-
рокому колу проблем, поставлених на обговорення, вона здатна ініціювати 
справжню наукову дискусію довкола проблем становлення української 
археографії в другій половині XVIII – першій половині XIX ст.

1 Титов А. Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому // Киевская старина. – 
1897. – Т. LIX, № 12. – С. 460.
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3 Його ж. Становлення української археографії: люди, ідеї, інституції. Дніпро-
петровськ, 2003. – С. 21.
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Кирило ВІСЛОБОКОВ

НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З УРБАНІСТИКИ
(Андрій Заяць. Урбанізаційний процес

на Волині в XVI – першій половині
XVII століття. – Львів, 2003. – 206 с.)

Нова праця Андрія Заяця вже дістала лаконічні, але глибокі й схвальні 
відгуки “майстрів історичного цеху”, які вміщено на звороті обкладинки 
видання. Читаючи книжку й розмірковуючи над її змістом, розумієш 
влучність цих оцінок та принциповість помічених і відзначених вартостей 
(на то вони й майстри). Хотілося б розширити ці спостереження, доповнивши 
їх своїми, багато в чому пов’язаними з моїм фахом – історика права.

Насамперед, не зайво повторити (хоч і не певний, що саме в такий спосіб 
народжуються дослідницькі стимули, але усе ж): місто як культурний простір 
і в цій якості незаперечна домінанта в цивілізаційному вимірі (принаймні 
європейському) є хоч і ораною, але занедбаною історіографічною ділянкою 
на ниві української гуманітаристики. Боюся, така оцінка є справедливою 
не лише для узагальнюючих концептуальних праць, але й для нечисленних 
прикладних студій з величезної й різноманітної сюжетно та географічно 
міської тематики. Достатньо промовистим виглядає історіографічний огляд, 
вміщений автором у вступі, його порівняння з польською історіографією 
(найближчою до нас якраз географічно й сюжетно), на жаль, не на нашу 
користь, годі й говорити про західніші наукові терени. Два фактори – брак 
критичної маси джерельно обгрунтованих прикладних студій і зумовлена 
цим, своєю чергою, обмеженість концептуальних пропозицій, влучно 
формалізованих автором (с. 141–144), і є головною ознакою зачарованого 
історіографічного кола.

Праця А. Заяця є обнадійливим знаком у цій доволі сумній картині. 
Книжка приваблює продуманою витриманістю фабули, стрункою логікою 
структури, сумлінністю опрацювання й упорядкування величезного за 
обсягом й інформативністю джерельного матеріалу. Це – класичне й, не 
побоюся цього слова, взірцеве джерелознавче, у високому сенсі, дослід-
ження. Не знаю, чи планує автор розширити контекст своїх “міських” 
зацікавлень, але підстави для таких сподівань – серйозні, його потенціал 
вбачається потужним.

Але звернімося до самої книжки – аби відзначити незаперечні здобутки 
автора та поміркувати над перспективами. Мотивації в зверненні до проблеми 
урбанізації задекларовано у перших рядках вступу і є цілком переконливими: 
“Визначальна роль міст у житті людського соціуму не підлягає сумніву, 
тому урбанізаційний процес можна розглядати як своєрідний синонім 
цивілізаційного поступу. Міста були результатом розвитку продуктивних сил 
суспільства, а їхня економіка, у свою чергу, – важливим елементом останніх. 
Поява міст суттєво впливала на утворення і формування як локальних 
(національних), так і транснаціональних ринків, а самі вони ставали 
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акумуляторами того прогресивного, 
що народжувалося у надрах феодальної 
епохи… Історія міст – це та складова, 
без якої неможливо уявити цілісність 
історичного процесу”. Відповідаючи на 
заклик Люсьєна Февра до історика бути 
географом, правознавцем, соціологом, 
психологом… я б розширив межі по-
нять “продуктивні сили суспільства”, 
“цивілізаційний поступ”, “історичний 
процес” і, поруч з економікою як одним 
з визначальних факторів розвитку, 
поставив би ще й географію, право, по-
літику, соціум… Автор так чи інакше 
торкається цих сюжетів у відповідних 
розділах своєї праці, але перспективи 
тут видаються мені багато більшими (це 
й зрозуміло, бо можливості дослідника 
були обмежені цілком конкретними, 

блискуче розв’язаними, питаннями практичного характеру, поставленими 
на розгляд у монографії, а саме: динамікою чисельності волинських міських 
поселень та структурними елементами їхньої локації). Адже місто – не лише 
економічний центр прилеглої до нього території, воно є також центром 
адміністративним, часто політичним, судовим (і правовим – як окрема 
юрисдикція), оборонним форпостом, зрештою – окремим і специфічним 
способом життя. Іншими словами, місто є концентрацією влади, грошей 
і свободи, і цим приваблює до себе. Воно розвивається завдяки даним 
факторам і водночас дає поштовхи для їхнього розвитку. Це – саме та 
“взаємність перспектив” Жоржа Гурвича, яку згадує Фернан Бродель у своїй 
“Матеріальній цивілізації”, говорячи про західноєвропейське місто.

Ця паралель – не випадкова. Хоча міста Волині й розвивалися значно 
пізніше й повільніше і в кількісному, і в якісному (політично, економічно й 
юридично) вимірах, ніж західноєвропейські (переконливий та обгрунтований 
матеріал для таких порівнянь якраз і дає Андрій Заяць у своїй праці), на 
мій погляд, їхня історична місія полягає в тому, що певною мірою завдяки 
їм українці засвоїли західну традицію, насамперед політичної і правової 
культури, яка сприяла обстоюванню ними своїх політичних і корпоративних 
прав протягом кількох століть, а зрештою – сформувалися як окрема нація, 
зі стійким відчуттям належності до певного цивілізаційного простору.

Розглядаючи в першому розділі мережу міських поселень Волині, 
що склалася на кінець ХV ст., а в другому – процес виникнення нових 
і динаміку їх чисельності у XVI – першій половині XVII ст., автор вибу-
довує стрункий причинно-наслідковий ланцюжок у своїх поясненнях урба-
нізаційної хвилі цих півтора століть. (Хоча на місці автора, який, говорячи 
про перші, “ранньосередньовічні”, волинські міста, “дотягує” цей період 
аж до першої третини XІІІ ст. включно (с. 28), я був би термінологічно 
обережнішим з періодизацією.) Очевидно, жоден з чинників сам по собі 
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не був достатньою умовою для такого активного зростання міської мережі, 
який ми спостерігаємо на Волині XVI ст. Лише об’єднані потужним 
викликом європейської кон’юнктури ринку збіжжя й активізації на цьому 
фоні гданьської торгівлі, спрацювали в комплексі – у цьому місці й у цей 
час – і географічний фактор (наприклад, прив’язка локацій до річок), і вихід 
на цей ринок щойно сформованих та структурованих юридично великих 
шляхетських господарств, і розвиток структури сільських поселень, і сплеск 
внутрішньої торгівлі тощо. Погляньмо на карту шляхів і митниць Воло-
димирського повіту, вміщену у виданні “Торгівля на Україні, XVI – середина 
XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина” (К., 1990): густа мережа гостинців, 
величезне число митниць, абсолютна більшість з яких – приватні. Додамо 
сюди статистику Андрія Заяця (с. 42) і побачимо, що ярмарки переважно 
були розташовані по тих само приватних містечках та селах. Очевидним 
є висновок про тісний взаємозв’язок між надприбутками власників і 
розширенням містозасновних ініціатив, неодмінними супутниками яких 
були надання права ярмарків і торгів, встановлення митниць, відкриття 
шинків. Шкода, між іншим, що автор не вдався до такого вельми показового 
методу, як картографування. Мені здається, що локалізація й перенесення на 
картографічну основу даних, отриманих ним з актових джерел, виглядали 
б дуже ефектно та переконливо (цей метод успішно застосував свого часу 
Геннадій Боряк, на якого автор посилається, хоча, на жаль, мені не відомі 
спроби повторити подібну тяжку, але дуже результативну роботу).

Я також додав би, що тема урбанізаційного процесу вимагає бодай 
поверхового звернення до проблеми кількості мешканців осаджуваних міст та 
її динаміки. Перенесені на карту та організовані в таблиці, ці дані неодмінно 
зробили б книжку не лише яскравішою, але й інформативнішою.

Тим не менше автору вдалося змалювати динамічну й повну (наскільки 
дослідник взагалі має право говорити про повноту) картину урбанізаційного 
процесу по окремих повітах і узагальнити ці дані для всього Волинського 
воєводства за XVI та першу половину XVII ст. Саме динамічність процесу 
підкреслюють не лише загальна кількість та перелік назв, але, насамперед, 
розбивка локацій по половинах століть для повітів і по десятиліттях для 
всього воєводства, розрахунки щільності міської мережі (також окремо по 
повітах й по всьому регіону), виділення груп вдалих, невдалих та повторних 
осаджень, поселень, що з часом втратили міський статус, зрештою – дані 
про власників та їхні зміни, ярмарки, торги, митниці, замкові споруди.

На особливу увагу заслуговує джерельна база, на якій побудовано 
дослідження. Автор формулює своє дослідницьке кредо в кількох тезах – 
просто, але переконливо: “історія пишеться за документами”; “вивчати 
винятково і безпосередньо тексти в найдрібніших подробицях”; “думка 
історика – лише коментар оригінальних джерел, без здорового і прискіпливого 
вивчення яких дотепність є лише пустою, позбавленою сенсу балаканиною” 
(с. 23). А, отже, книжка побудована переважно на актовому матеріалі. Це 
документи Литовської та Руської (Волинської) метрик, земських і гродських 
судово-адміністративних установ Волинського воєводства, акти магістратів 
і ратуш волинських міст та містечок, на жаль, об’єктивно нечисленні. 
Також важлива роль у вирішенні дослідницьких завдань, як відзначає сам 
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автор, належить описово-статистичним джерелам, серед яких – поборові й 
подимні реєстри, ревізії, інвентарі. Крім того, автором використано сеймові 
конституції, інструкції послам на вальні сейми, матеріали родинних архівів 
та документальних колекцій. Для кожного виду джерел у вступі коротко 
подано характеристики інформативних можливостей. Робота А. Заяця з 
джерелами приємно вразить навіть досвідчених архівістів і дослідників, 
може слугувати очевидним прикладом для багатьох колег.

І все ж, як на мене, найпривабливішою є третя частина книжки, де автор 
намагається розібратися з правовими механізмами, на які не лише спирався 
процес осадження міського поселення, але й завдяки яким фактично 
закладалися адміністративна, судова та економічна основи майбутнього 
міста або містечка.

Ідучи за вже усталеною в польській історіографії схемою, А. Заяць 
розглядає три елементи міської локації: правову та просторову, а також 
початки міського управління та самоврядування. Окреслюючи нормативну 
базу, пов’язану з виникненням нового поселення міського типу, автор де-
тально зупиняється на кожному виді документів, що були невід’ємною 
складовою, а в багатьох випадках – передумовою цієї появи. Він включає 
до репертуару актів локаційного характеру великокнязівські та королівські 
власне локаційні привілеї, т. зв. локаційні документи, привілеї на право 
проведення торгів та ярмарків, надання міського права, врешті – привілеї на 
війтівство. Для кожного виду більш чи менш докладно описано дипломатичні 
особливості та інформативні можливості документів. Найбільше уваги 
приділено локаційним привілеям та локаційним документам. Хоча перші, 
на мій погляд (зрештою, це зазначає і сам автор), менш інформативні як 
для правового, так і для економічного й соціального аналізу та порівнянь. 
Натомість, я би більше уваги звернув на локаційні документи та привілеї 
на міське право, включаючи такі його важливі елементи, як, наприклад, 
складське право та ін., а також вдався би до цілком логічних та необхідних, 
на мою думку, порівнянь з нормативною базою Литовських статутів. За-
галом же, картина виглядає досить детальною – автор відзначає всі етапи 
та їхні варіанти правової локації міста, базуючи свої спостереження та 
висновки на 54-х текстах локаційних привілеїв, 11-ти привілеях на ярмарки, 
14-ти – на міське право, 5-ти – на війтівство і на 2-х локаційних документах. 
Під пильним поглядом автора опинилися, крім традиційних формальних 
моментів, пов’язаних з датами заснування, власниками, кількістю ярмарків 
та торгів та ін., ще й такі явища, як релокація, просторове перенесення 
локації й виникнення т. зв. “нових міст”, видача локаційних привілеїв 
на фактично вже осаджені містечка, передування локаційних документів 
локаційним привілеям.

Описуючи процес просторової локації, тобто власне осадження, міста 
або містечка, автор, досить умовно, як на мій погляд, поділяє його на 
кілька етапів. До першого – вступного – він, крім вибору “місця закладки” 
нового поселення, відносить також і містозасновницьку ініціативу власника, 
тобто “звернення до короля і отримання локаційного привілею, можливе 
виставлення міщанам власного локаційного документа”, хоча цей процес 
перед тим був визначений як правова локація. Інша річ, що локаційні 
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привілеї часом містять інформацію для просторової ідентифікації поселення, 
(їх автор цілком слушно наводить саме в цьому підрозділі).

До другого й третього етапів безпосереднього осадження і забудови 
А. Заяць відносить планування розмітки та фактичну поміру території, 
відведеної власником під майбутнє місто і безпосереднє будівництво. Тут 
же він наводить здобуті ним із джерел детальні дані про планування й 
особливості забудови міського простору, зокрема про наявність ринку та 
ринкових будинків, насамперед торговельних та складських споруд, а також 
про ратуші, храми, будинки міщан, замкові укріплення, загальноміські 
споруди – воскобійні, лазні, в’язниці та ін., розбудову вуличної мережі та 
структуру передмість.

Дослідник приділив увагу, хоча на мій погляд, недостатню, й інституту 
осадчих. Звичайно, це тема самостійного дослідження, але виходи, які вона 
пропонує, навіть на перший погляд, заслуговують усе ж на текст не в два 
абзаци. Я маю на увазі лише до певної міри демографічну проблему втікачів 
до осаджуваних міст, насправді ж – ще соціальну, економічну й правову, 
особливо якщо згадати західноєвропейську норму, що перетворювала на 
вільного громадянина будь-кого, хто прожив у місті рік і один день. Звідси 
ж – і тісно пов’язана з цим сюжетом тема особистого та корпоративного, 
насправді – політичного, договору з владою, наслідком якого, за великим 
рахунком, було міське громадянство, що давало, по суті, свободу, визна-
чену правом носіння зброї, звільненням від феодальних повинностей, 
вільно спадкованим землеволодінням із правом купівлі-продажу землі, 
підсудністю міському судові, правом регулювання цехами й гільдіями 
професійного життя своїх членів (Г. Дж. Берман); а також тема окремої 
міської юрисдикції, конкурентна (разом з іншими – земською, церковною, 
королівською) роль якої у становленні західної (європейської), у сучасному 
розумінні, традиції права є незаперечною.

Підсумовуючи, автор дійшов висновку, що більшість новоосаджуваних 
волинських міст за видовими ознаками територіальної організації відносяться 
до т. зв. “простого” типу, якому притаманний просторовий мінімалізм, ви-
ражений у традиційному плануванні: ринок-центр – кілька радіальних 
вулиць. Інша, можливо, головна теза, коли йдеться про цілеспрямоване 
осадження поселення міського типу, полягає в тому, що, на думку автора, 
процес просторової локації тривав щонайменше 10–15 років, навіть у 
найкраще спланованих випадках. Для мене видається очевидним зв’язок 
цього терміну із середніми строками “волі”, яку власник надавав громаді 
новозаснованого міста (але, на жаль, автор не спробував їх співвіднести).

Самої проблеми міського способу життя, а, в кінцевому підсумку – 
свободи, як це окреслено абзацом вище, автор торкається в останній 
частині третього розділу через висвітлення теми міського управління 
та самоврядування, щоправда, доходить врешті невтішного, на перший 
погляд, висновку про загалом невисокий рівень розвитку цих інституцій у 
волинських  містах. Але початок цієї, останньої в книжці, структурної скла-
дової виглядає значно оптимістичніше (с. 137). А на наступній сторінці, де 
йдеться про проблеми самоврядування т. зв. неупривілейованих міст, автор 
неправомірно, на мій погляд, ототожнює їх виключно (або переважно – з 
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тексту незрозуміло) з приватновласницькими. Він фактично відмовляє 
цим поселенням у самоврядуванні, так би мовити, за писаним правом і, 
знову ж таки, як на мене, занадто захоплюється ідеєю звичаєвого вічового 
самоврядування та згадує у цьому зв’язку інститути десятників і сотників, 
копних судів та ін. Мабуть, справа була таки складнішою, і тут виправданням 
автора є наведена ним самим переконлива та водночас провокуюча цитата 
з Ю. Бардаха: “управління у цих містах через брак джерельних матеріалів 
є важким для висвітлення і потребує подальших студій”.

Цю думку поважного польського дослідника цілком можна поширити 
й на наступні сторінки рецензованої праці, де автор говорить про міста 
“упривілейовані”, тобто такі, що мали привілей на магдебурзьке (пере-
важно) право. Вже зі спроби автора подати короткий історіософічний 
огляд очевидним є факт, що українська історіографія і досі не відійшла у 
вирішенні питання про роль міського права від досить примітивного, як 
на теперішній рівень розвитку європейської історично-правової думки, 
сприйняття проблеми у дискусійному народницько-державницькому дусі. 
Не вдаватимусь у подробиці блискуче розв’язаних автором питань функ-
ціонування органів міського самоуправління, їх взаємодії з урядовою адмі-
ністрацією та власниками міст, питань міських податків й повинностей. 
Зауважу лише, що більш інтуітивні, ніж аргументовані (поки що, – споді-
ваюсь на плідне продовження авторських студій у цьому напрямку) симпатії 
А. Заяця все ж таки на боці тези про спеціальну роль міського права не 
лише в урбанізаційному процесі, але й у формуванні правової системи 
й системи права, зрештою – правової та політичної культури українців. 
Пошлюся ще на одну тезу Г. Дж. Бермана – про унікальність і тісний зв’язок 
послідовності середньовічного та новочасного європейського міста, що, за 
великим рахунком, надавало своїм громадянам конституційні права вже 
починаючи від ХІІ ст. І хоча українське, зокрема волинське, місто XVI–
XVII ст. не може похвалитися великою часткою прав, притаманних його 
західнішим сусідам, все ж основні риси традиції простежуються очевидно. 
І в цій справі книжка А. Заяця (дозволю собі закінчити словами Н. Яковенко, 
таки недарма винесеними видавцем на четверту сторінку обкладинки) 
“промовляє до читача у справі ширшій, ніж обрахунок волинських поселень, 
які отримали міське право, чи опис самої процедури творення міста” – це 
частина політичної, соціальної, економічної, інтелектуальної історії України, 
сподіваюся – тепер уже й Європи.

Мені залишається висловити компліменти на адресу видавця та вдячність 
професійного читача меценатам – Канадському Інституту Українських 
Студій Альбертського університету та Касі Юзефа Мяновського за їхнє 
відчуття справжності текстів, яким вони щиро поділилися (маю надію, 
лише зі мною).
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Пам’яті Джеймса Мейса

Пішов з життя Джеймс Мейс – учений-
історик і політолог, американець, який зробив 
надзвичайно багато для вивчення Голодомору 
та визнання навколишнім світом цієї трагедії 
українського народу.

Голодомор, історична пам’ять – це те, чому 
Джеймс Мейс присвятив значну частину свого 
життя. Коли Мейс почав в Америці займатись 
усною історією Голодомору і допомагати Ро-
берту Конквесту, йому було 29 років. У нього 
є книга, одна з перших, виданих у Кембріджській серії “Українознав-
ство”. Але найголовніше – це тритомник свідчень людей, які пережили 
Голодомор і яких опитували в Канаді та Сполучених Штатах, коли діяла 
Комісія Конгресу США з Голодомору, виконавчим директором якої був 
Джеймс Мейс. Це більш ніж півтори тисячі сторінок дрібного шрифту, 
причому на 70 % – українською мовою. Тритомник вийшов невеликим 
накладом для потреб Комісії. Це видання зроблено за дуже прогресивною 
методикою опитування. Це не просто спогади, а прямі відповіді на прямі 
запитання, продумані за певною системою. На основі цих відповідей можна 
зробити багато висновків, що мають величезне значення для історичної 
науки. Важливо, щоб тритомник став доступним для українського 
суспільства. Доповідь Комісії американського Конгресу – це теж близько 
п’ятисот сторінок тексту англійською мовою, який зараз має значення 
історіографічного джерела, є надзвичайно важливим для дослідження самого 
процесу оволодіння проблемою голоду. Творчість Мейса в Україні – це 
кілька статей у журналі “Політична думка” та дуже багато матеріалів у 
газеті “День”, постійна рубрика в англійському, а потім і в українському 
варіанті газети.

Читаючи біографію д-ра Мейса, важко повірити, що все це могла 
написати та здійснити одна людина. За словами журналістки Інни Дов-
женкової, цей чоловік міг замінити собою уявний вічний двигун. Будучи 
американцем, він присвятив своє життя історії України, хоча й не мав 
жодного українського кореня, переїхав до України і прожив тут дванадцять 
років. Для Джеймса Мейса слово “Україна” було сповнене глибоким зміс-
том, він навіть опанував мову народу, серед якого жив, краще за багатьох 
українців, у чому мали змогу пересвідчитися під час прямих ефірів слухачі 
українського радіо.

Хочеться вірити, що здійсниться те, до чого прагнув д-р Мейс: в 
Україні буде опубліковано матеріали доповіді Комісії Конгресу США з 
Голодомору, 300 касет із записами усних свідчень людей, які пережили 
Голодомор, стануть доступними для вчених; буде розпочато будівництво 
меморіалу – музею українського Голодомору. Вічна йому пам’ять.

Людмила Васько
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Відомості про авторів
Анджей Бернат – доктор, Генеральний директор Генеральної дирекції 

державних архівів (Республіка Польща).

Тетяна Боряк – аспірантка Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка. Сфера наукових зацікавлень – наукова діяльність 
українознавчих осередків у міжвоєнний період; доля української еміграції 
Чехо-Словаччини.

Микола Виговський – кандидат історичних наук, доцент, заступник 
декана історичного факультету Київського Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова Сфера наукових інтересів – історія 
української інтелігенції; історія освіти в Україні.

Кирило Віслобоков – науковий співробітник відділу історико-політоло-
гічних досліджень Інституту держави і права імені В. Корецького НАН 
України. Фахівець з історії українського права XVI–XVIII ст.

Олександр Гаранін – аспірант історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, завуч приватної школи 
“Центри раннього розвитку дітей” (Київ). Сфера наукових інтересів – зару-
біжна україніка, діяльність закордонних українознавчих інституцій.

Лариса Драгомірова – старший науковий співробітник відділу архіво-
знавства УНДІАСД. Коло наукових інтересів – правові, теоретико-методо-
логічні та технологічні питання архівної справи на сучасному етапі.

Любов Дубровіна – доктор історичних наук, професор, директор 
Інституту рукопису НБУВ. Сфера наукових інтересів – кодикологія, коди-
кографія, теоретичні проблеми архівознавства, камеральна археографія, 
книгознавство, історія архівної справи.

Олег Качковський – завідувач лабораторії Державного архіву Хмель-
ницької області. Сфера наукових зацікавлень – інформаційні ресурси регіо-
нальних державних архівів.

Лайош Кьорменді – доктор, Заступник Генерального директора 
Національного архіву Угорщини з питань інформаційних технологій та 
репрографії.

Олександр Кириленко – кандидат історичних наук, завідувач відділу 
обмінно-резервних фондів НБУВ. Досліджує питання організації документ-
них фондів, технології аналітико-синтетичного опрацювання документної 
інформації.

Сергій Кулешов – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 
документознавства УНДІАСД. Сфера наукових інтересів – документо-
знавство.
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Микола Кучеренко – зав. сектором Історико-меморіального музею 
Михайла Грушевського (відділ музею історії Києва). Коло наукових інте-
ресів – генеалогія Грушевських, краєзнавство, насамперед історія Києва 
та Київщини.

Євген Марченко – аспірант історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів – 
українська і російська історіографія, біографістика.

Георгій Папакін – кандидат історичних наук, начальник відділу інфор-
мації, використання НАФ та міжнародного співробітництва, член колегії 
Держкомархіву України. Сфера наукових інтересів – українські визвольні 
змагання XX ст.; історія архівної справи.

Олександр Петренко – заступник директора – головний зберігач фон-
дів Держархіву Вінницької області. Коло наукових зацікавлень – історія 
архівної справи, історія Брацлавського намісництва, панські маєтки кінця 
XVIII – першої половини XIX ст. на Східному Поділлі.

Олександра Пиріг – доктор історичних наук, професор Київського 
державного торговельно-економічного університету. Досліджує історію 
економічних відносин.

Павло Притуляк – кандидат історичних наук, доцент Київського дер-
жавного торговельно-економічного університету. Досліджує проблеми 
Української національно-визвольної революції 1917–1920 рр.

Олена Радзивілл – заступник головного редактора видавництва “Генеза”. 
Коло наукових зацікавлень – історія України другої половини XIX – початку 
XX ст., “історія повсякденності”, етнографія.

Світлана Сельченкова – начальник відділу формування Національного 
архівного фонду та діловодства, член колегії Держкомархіву України. Сфера 
наукових інтересів – документознавство, архівознавство.

Петро Сіреджук – кандидат історичних наук. Досліджує історію Га-
лицької землі в XIV–XVIII ст.

Ігор Скочиляс – кандидат історичних наук, старший науковий спів-
робітник (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Гру-
шевського НАН України – Львівське відділення). Коло наукових заці-
кавлень – історія Церкви в Україні XVIII ст.

Олег Яценко – кандидат історичних наук, старший науковий співробіт-
ник (Інститут біографічних досліджень НБУВ). Коло наукових зацікавлень – 
бібліографія, біобібліографія; біографістика; використання сучасних комп’ю-
терних технологій у біографістиці.
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Покажчик матеріалів,
видрукуваних в “Архівах України” 2004 року

Нормативно-правові акти України з питань архівної справи та діловодства:
добірка документів

Резолюція Ради Європейського Союзу від 6 травня 2003 р.
стосовно архівів у державах-учасницях (2003/C 113/02)

Рекомендація № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи
країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів

Матеріали XV Міжнародного
конгресу архівів

“Архіви, Пам’ять і Знання”: Нове гасло “відкритого конгресу” Відкритого 
суспільства

Новохатський Костянтин. Архіви колишньої Компартії України: досвід 
інтеграції до системи державних архівів (1991–2004)

Офіційні документи

Статті та повідомлення
Боряк Геннадій. Архіви України: В серці суспільства чи на маргінезі 

суспільних потреб?
Боряк Геннадій. Голосуючи “за” чи “проти” доступу до архівів

спецслужб (за підсумками останнього десятиліття в Україні)
Боряк Геннадій, Новохатський Костянтин. Модерне архівне 

законодавство України
Гранштрьом Клес (Швеція), Петерсон Гері М. (США),

Маріані Марія Піа Рінальді (Італія), Шафер Удо (Німеччина),
Цвікер Джозеф (Швейцарія), Горнфельдт Торбйорн (Швеція).
Автентичність електронних документів. Звіт Комітету
з правових питань МРА, підготовлений для ЮНЕСКО

До наших читачів (від головного редактора)
Іствуд Террі (Канада). Експертиза цінності електронних документів
Крячок Микола. Перший випуск “Гайдамаків” Тараса Шевченка: маловідомі 

факти, архівні джерела
Ларін Міхаіл (Росія). Порівняльний огляд архівного законодавства

країн СНД
Новохатський Костянтин (Україна). Правове регулювання відповідаль-

ності за порушення архівного законодавства в Україні
Папакін Георгій. Фамільні архіви української шляхти: питання камерально-

археографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII – на 
початку XX ст.

Папакін Георгій. Переміщені архіви: спадщина
поділеного світу (тези)

Петерсон Гері М. (США). Міжнародні правові питання архівної справи
у цифрову епоху
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Принципи законодавства з архівної справи і діловодства. Текст доповіді, 
представленої Вікторасом Домаркасом (Литва) на передконгресовому 
семінарі в Ельблонзі

Стемпняк Владислав (Польща). Контроверсії довкола юридичних підстав 
для врегулювання міжнародних архівних претензій

Цвікер Джозеф (Швейцарія). Деякі проблеми автентичності в електронному 
середовищі

Актуальне інтерв’ю
Новий архівний кодекс: до виходу в світ Основних правил роботи державних 

архівів України. На запитання редакції відповідає перший заступник 
Голови Держкомархіву України Костянтин Новохатський

Дискусія про архіви
Драгомірова Лариса. Національний архівний фонд України: нормативно-

правове поле формування та функціонування
Керменді Лайош (Угорщина). Як можна співпрацювати з іншими інсти-

туціями
Бернат Анджей (Польща). Архіви, бібліотеки, музеї – інститути суспільної 

пам’яті

Архівістика
Качковський Олег. Методика ідентифікації справ та реконструкції інформа-
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