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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

24–25 лютого 2011 р. у конференц-залі комплексу споруд цент-
ральних державних архівів України (м. Київ, вул. Солом’янська, 24) 
відбулося розширене засідання колегії Державного комітету архівів 
України, присвячене підбиттю підсумків роботи державних архівних 
установ у 2010 р. та завданням на 2011 р.

Першого дня роботи колегії Голова Державної архівної служби 
України О. П. Гінзбург вручила премії імені Василя Веретенникова у 
номінації “археографія, архівна евристика” колективу авторів Держар-
хіву Чернігівської області за підготовку збірника документів та матеріа-
лів “М. В. Гоголь у документах Держархіву Чернігівської області (до 
200-річчя від дня народження)”; дипломи за кращі науково-методичні і 
науково-інформаційні роботи: колективу авторів Центрального держав-
ного науково-технічного архіву за підготовку довідника “Картографіч-
ні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами 
ЦДНТА України)”; колективу авторів Держархіву Волинської області 
за підготовку спеціального довідника “Каталог метричних книг Дер-
жавного архіву Волинської області (1600–1933)”, дипломи переможцям 
конкурсу “Автор року” – 2010 за кращу наукову статтю, надруковану 
в журналі “Архіви України”, першому заступнику Голови Держкомар-
хіву І. Б. Матяш  та заступнику директора Державного архіву Одеської 
області Л. Г. Білоусовій за кращу науково-популярну статтю в журналі 
“Архіви України”.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку архівної 
справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Голо-
ву Державної архівної служби України О. П. Гінзбург нагороджено По-
чесною грамотою Кабінету Міністрів України. Нагороду вручила зас-
тупник Міністра юстиції України А. М. Панченко.

З доповіддю “Підсумки діяльності державних архівних установ 
України у 2010 році та завдання архівної служби на 2011 рік” ви-
ступила Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург. 
В обговоренні доповіді взяли участь перший заступник Голови Держ-
комархіву І. Б. Матяш, заступник Голови Державної архівної служби 
України О. В. Музичук, начальник управління фінансового та кадро-
вого забезпечення Держкомархіву О. О. Тюрін, начальник відділу ор-
ганізаційно-аналітичного та правового забезпечення Держкомархіву 
Н. К. Богунова, директор ЦДАГО України В. С. Лозицький, директор 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Н. О. Топішко, директор Дер-
жавного архіву м. Києва В. П. Купченко, директор Державного архіву 
Полтавської області Г. П. Білоус, заступник голови Центрального комі-

ПОДІЯ
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Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України відкриває
Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург.

Учасники розширеного засідання колегії Державного комітету архівів України.
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тету профспілки працівників державних установ України В. М. Ковтун, 
директор Державного архіву Київської області С. А. Каменєва, голова 
Громадської ради Держкомархіву Р. Я. Пиріг.

Після обговорення проекту учасники засідання ухвалили рішення 
колегії.

Наступного дня роботи колегії відбулися семінари на теми: “Засто-
сування антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади” 
(доповідач в. о. директора юридичного департаменту Головдержслужби 
України А. С. Козловський), “Забезпечення супроводу та інформацій-
ного наповнення веб-порталу Держкомархіву та веб-сайтів державних 
архівних установ” (перший заступник Голови Держкомархіву І. Б. Ма-
тяш, начальник управління інформації та міжнародного співробітни-
цтва Ю. А. Прилепішева, заступ ник начальника управління-начальник 
відділу інформаційних технологій Ю. І. Забенько).

25 лютого також відбулося робоче засідання української частини 
Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повер-
нення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни 
культурних цінностей з питань архівної спадщини.

У засіданні взяли участь Голова Державної архівної служби Украї-
ни О. П. Гінзбург, перший заступник Голови Держкомархіву І. Б. Ма-
тяш, заступник Голови Державної архівної служби України О. В. Му зи-
чук, начальник управління інформації та міжнародного співробітництва 
Держкомархіву Ю. А. Прилепішева, начальник відділу зберігання та 
обліку Національного архівного фонду Держкомархіву Л. А. Кисельо-
ва, директор Державного архіву Вінницької області Ю. В. Легун, ди-
ректор Центрального історичного архіву України, м. Львів Д. І. Пельц, 
директор Центрального історичного архіву України, м. Київ І. М. Кі-
сіль, старший науковий співробітник Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України О. І. Мельничук, керівник Центру 
досліджень проблем повернення та реституції культурних цінностей 
Інституту історії України НАН України С. І. Кот, завідувач сектора 
контролю за вивезенням та ввезенням культурних цінностей Державної 
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через дер-
жавний кордон України О. В. Юрченко-Микита, головний спеціаліст-
юрисконсульт Держкомархіву О. І. Швець.

Обговорено важливі питання, які стосуються можливості передачі  
польській стороні оригіналів документів з історії міста Бохні,що збері-
гаються в ЦДІАК України. За результатами засідання прийнято рішен-
ня про необхідність співпраці у сфері реституції в рамках Концепції 
спільної українсько-польської архівної спадщини відповідно до ст. 7 
Угоди від 17 жовтня 2008 р. про співробітництво між Держкомархівом 
та Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща в га-
лузі архівної справи.
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ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ О. П. ГІНЗБУРГ

Підсумки діяльності державних архівних установ України
у 2010 році та завдання архівної служби на 2011 рік

Шановні колеги!
На зламі 2010–2011 років розпочався новий етап розвитку держав-

ної архівної служби, позначений розширенням її функцій та поглиблен-
ням суспільної значущості архівів. При цьому незмінною домінантою 
залишається місія архівістів, що полягає у збереженні пам’яті та відпо-
відальності за долю національної архівної спадщини. Як слушно заува-
жив відомий французький архівознавець Бруно Дельмас, “архівісти – 
це люди, які дозволяють суспільству перетнути час”. Усвідомлення 
архівістами своєї ролі в суспільстві є запорукою надійної збереженості 
документальних скарбів України. Тим більш важливо, підбиваючи під-
сумки роботи за 2010 рік, не лише констатувати успіхи чи з’ясувати 
невдачі, а проаналізувати їх причини, визначити чіткий алгоритм дій 
державних архівів на 2011 рік.

Звернімося насамперед до аналізу виконання пріоритетних завдань 
Держкомархіву 2010 року. Першим пріоритетом у діяльності архівних 
установ у 2010 р. було створення і підтримання умов надійного дов-
говічного зберігання документів Національного архівного фонду. 
Успішність реалізації цього завдання тісно пов’язана із забезпеченням 
державних архівів сучасними приміщеннями з належними умовами 
зберігання документів. Відтак ключовим моментом у діяльності Держ-
комархіву було продовження реконструкції комплексу споруд цент-
ральних державних архівів України у м. Києві, на яку було витрачено 
33 млн. 800 тис. грн. Сподіваємося, що активізація зусиль у цьому на-
прямі в 2011 р. дозволить відкрити першу чергу нових корпусів комп-
лексу до 20-ліття незалежності України.

Реконструкцію архівних будівель проводили і державні архіви об-
ластей, зокрема Рівненської та Тернопільської. Крім того, умови збе-
рігання документів НАФ було поліпшено шляхом ремонту та надання 
архівним установам додаткових приміщень. Так, ЦДАЗУ орендував 
приміщення загальною площею 604 кв. м., додаткові приміщення пло-
щею 2560,44 кв.м отримали 35 архівних відділів райдержадміністрацій 
і міських рад, 17 архівними відділами райдержадміністрацій і міськрад за-
мінено приміщення площею 2070,84 кв. м. Крім того, відремонтовано 
8283,46 кв. м. площ архівних установ. 

Однак темпи реконструкції не можна вважати достатніми, а бага-
то проблем матеріально-технічної бази державних архівів залишаються 
невирішеними. Не завершено будівництво приміщень держархівів Ки-
ївської, Тернопільської областей та м. Севастополь, не вирішено пи-
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тання щодо добудови корпусу № 2 Держархіву Чернігівської області, 
переміщення фондів держархівів Харківської та Одеської областей з 
аварійних будівель. Будівлі держархівів Дніпропетровської, Донецької, 
Житомирської, Запорізької, Одеської областей потребують капіталь-
ного ремонту. Повністю вичерпано резерви площ для приймання до-
кументів на зберігання у ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархівах Київської, Пол-
тавської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей, міста 
Севастополя. Сховища ще у дванадцяти державних архівів заповнені на 
90–99 %. У той же час в архівних підрозділах установ – джерел комп-
лектування – понад встановлені строки зберігається 1 млн. 765 тис. 
справ. У критичному стані досі перебуває Галузевий державний архів 
фінансових посередників Фонду державного майна України. У зв’язку 
з недостатністю фінансування у 2009 р. у його приміщеннях було від-
ключено енерго- та водопостачання, систему пожежогасіння, охоронну 
сигналізацію, що створило загрозу для документів НАФ.

Важливою умовою забезпечення збереженості архівів є надійна 
охорона приміщень. У 2010 р. для здійснення заходів з охорони при-
міщень державних архівів із запланованих 6 989 400,00 грн. освоєно 6 
531 702,10 грн. Архівні установи з метою посилення охоронного ре-
жиму задля запобігання несанкціонованому доступу до архівосховищ, 
виносу або крадіжкам документів, працювали над організацією поза-
відомчої охорони, встановленням охоронної сигналізації та систем ві-
деоспостереження. Повністю забезпечено позавідомчою охороною та 
оснащено пожежною сигналізацією з підключенням до центрального 
пульту спостереження всі будівлі держархівів Волинської, Івано-Фран-
ківської, Луганської, Харківської, Черкаської областей. Однак загаль-
ний рівень захищеності архівних будівель і сховищ залишається недо-
статнім. Загалом позавідомчою охороною забезпечено лише 20 % від 
загальної кількості будівель архівних установ, охоронну сигналізацію 
встановлено у 60,5 % архівних будівель. Відтак фінансування охоро-
ни архівосховищ можна назвати проблемою, яка потребує особливої 
уваги. З метою вирішення цієї проблеми Держкомархівом ініційовано 
зміни до профільного закону із тим, щоб сума витрат на забезпечення 
охорони архівних установ обов’язково визначалася в державному та 
місцевих бюджетах і входила до переліку захищених статей видатків 
загального фонду бюджетів. 

З метою посилення пожежної безпеки у державних архівних уста-
новах спільно з органами протипожежного нагляду проведено пере-
вірки протипожежного стану приміщень, архівосховищ, а також тех-
нічного стану електромереж, засобів пожежогасіння. Держкомархівом 
та ЦДНТА проведено командно-штабне навчання “Організація роботи 
штабу ЦО (ЦЗ) при настанні надзвичайної ситуації техногенного харак-
теру”. У Держархіві Одеської області, 20 архівних відділах райдерж-
адміністрацій і міських рад встановлено, а в держархівах Волинської, 
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Запорізької, Рівненської, Черкаської, Чернігівської областей та 14 ар-
хівних відділах райдержадміністрацій і міських рад відремонтовано 
пожежну сигналізацію. У ЦДАГО пожежну сигналізацію підключено 
до центрального пункту спостереження МНС у м. Києві. Держархівом 
Запорізької області виконано поточний ремонт електрообладнання сис-
теми газового пожежогасіння із заміною протипожежної автоматики у 
сховищах 3 і 5 поверхів корпусу № 1 архіву.

Проте завдання оснащення архівних приміщень сучасними проти-
пожежними засобами залишається нагальним з огляду на загальні циф-
ри: пожежною сигналізацією забезпечено майже 60 % архівних установ 
та 52 % архівних відділів райдержадміністрацій, а системами пожежо-
гасіння оснащено лише 5 % архівосховищ. З метою забезпечення архів-
них установ необхідними протипожежними засобами Держкомархівом 
подано узагальнені пропозиції архівних установ до проекту Державної 
цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011–
2015 роки.

Непокоїть збільшення кількості будівель, у яких системи життє-
забезпечення застарівають і потребують постійного ремонту та мо-
дернізації. Так, у березні 2010 р. сталася аварія системи опалення в 
Держархіві Львівської області, а в листопаді – у приміщенні ЦДІАЛ 
та Держархіву Львівської області за адресою: вул. Підвальна, 13. У ре-
зультаті замокання стелі у архівосховищі ЦДІАЛ пошкоджено 281 од. 
зб. НАФ. Крім того від наслідків аварії постраждали стелі двох робо-
чих кабінетів Держархіву Львівської області.

Серед інших проблем, що потребують невідкладного вирішення, є 
й потреба в оснащенні архівосховищ сучасними системами вентиляції 
і кондиціювання повітря (нині лише 15% архівосховищ обладнано та-
кими  системами), адже через постійні порушення температурно-воло-
гісного режиму в сховищах відбувається біоураження документів. На 
тлі загальної картини позитивним є встановлення в архівному відділі 
Дніпропетровської міської ради  не лише автоматичної системи поже-
жогасіння, а й системи кондиціювання та вентиляції повітря.

З метою поліпшення фізичного стану всіх видів документів про-
водилися роботи з виявлення й обліку документів, що потребують ре-
монту і реставрації, виконувалися реставрація, ремонт, дезінфекція, 
дезінсекція і знепилення справ, здійснювалися заходи з попередження 
пошкоджень документів та спеціальні обстеження у ЦДІАК, ЦДАГО, 
ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, держархівах Київської та Черкаської 
областей. За результатами обстежень архівами вжито заходів. У Дер-
жархіві Хмельницької області тривала робота з документами, постраж-
далими внаслідок пожежі 2003 р.

Зусилля щодо забезпечення збереженості документів НАФ невід-
дільні від заходів щодо  його поповнення важливими документами з 
історії українського народу. Протягом 2010 р. на постійне зберігання 
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до державних архівів та архівних відділів міських рад надійшло понад 
362 тис. од. зб. різних видів документів НАФ, що перевищує планові 
показники на 41 %.

Архіви забезпечили приймання та описування документації з вибо-
рів Президента України і місцевих виборів. Однак через брак вільних 
площ для зберігання документів НАФ становище державних архівів, 
які змушені зберігати виборчу документацію тимчасового строку збе-
рігання, потребує коригування. Прикладом вирішення цієї проблеми є 
надання Держархіву Хмельницької області в оренду додаткового при-
міщення площею 273,3 кв.м. для зберігання виборчої документації. У 
цьому контексті планується внесення змін до деяких законів України 
щодо порядку зберігання виборчої документації.

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловодства 
та організації зберігання документів в архівних підрозділах установ – 
джерел формування НАФ, зокрема архівістами проведено 7 787 переві-
рянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підроз-
ділів, 29 оглядів стану роботи з документами в установах – джерелах 
формування НАФ, організовано 1 145 семінарів та курсів з підвищення 
кваліфікації для працівників діловодних, архівних, експертних служб 
підприємств, установ, організацій.

Покращилися показники роботи експертних комісій підприємств, 
установ і організацій. З метою нормативно-методичного забезпечення 
організації діловодства та експертизи цінності документів у 2010 році 
підготовлено низку важливих документів, серед яких: проект Інструк-
ції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади та проект Переліку типових документів, що створюються у ді-
яльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших 
підприємств, установ, організацій, із зазначенням строків зберігання 
документів. Ці проекти нормативно-правових актів були погоджені 
із зацікавленими органами виконавчої влади, однак вони потребують 
перепогодження у зв’язку з реорганізацією органів виконавчої влади. 
Методичному забезпеченню експертизи цінності документів сприяти-
ме науково-методичний посібник “Експертиза цінності управлінських 
документів: історія, теорія, методика”, підготовлений кандидатами іс-
торичних наук С. В. Сельченковою та К. Т. Селіверстовою.

Удосконаленню роботи державних архівних установ щодо надійно-
го зберігання документів НАФ сприяли перевірки їх діяльності. Упро-
довж 2010 р. проведено комплексні перевірки діяльності держархівів 
Житомирської, Луганської, Херсонської областей, ЦДАМЛМ, які су-
проводжувалися наданням методично-консультативної допомоги з ши-
рокого кола питань. Аналіз результатів проведених комплексних пере-
вірок засвідчив, що найбільша кількість виявлених недоліків і порушень 
стосується організаційних та кадрових питань і не пов’язана з браком 
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коштів, а саме: формування планів роботи та здійснення контро лю за їх 
виконанням; організація роботи дорадчих органів; організація методич-
ного керівництва архівними відділами райдержадміністрацій і міських 
рад, трудовими архівами; складання списків джерел формування НАФ; 
оформлення видачі справ у тимчасове користування за межі архіву; 
ведення обліку документів НАФ; організація документообігу. Крім 
комплексних перевірок, відбувалися перевірки фінансової діяльності 
та контрольні перевірки з метою встановлення повноти усунення пору-
шень, виявлених попередніми перевірками (ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДАГО, 
держархіви Сумської, Хмельницької областей, м. Севастополя). 

У контексті діяльності щодо створення і підтримання умов надій-
ного зберігання документів НАФ видаються актуальними ще кілька 
проблем. Так, вирішення потребує питання збільшення обсягів стра-
хового копіювання документів НАФ, задля чого необхідно відновити 
діяльність лабораторій з виготовлення мікрофільмів страхового фонду, 
оснастивши їх відповідним сучасним обладнанням і матеріалами. 

Залишаються недостатніми щорічні обсяги реставрації та ремонту 
документів. Обсяги цих робіт, що виконуються ДЦЗД НАФ, не задо-
вольняють потреб центральних державних архівів. Досі не вирішено 
питання щодо виділення Держархіву Хмельницької області додаткової 
штатної чисельності, що унеможливлює розгортання роботи центру 
реставрації документів, постраждалих внаслідок пожежі 2003 р.

До проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про зат-
вердження Плану заходів з розвитку реставраційної справи в Украї-
ні на 2010–2011 роки” Держкомархівом подавалися пропозиції щодо 
створення та оснащення спеціальних лабораторій для реставрації, ре-
монту, експертизи архівних документів, створення страхового фонду. 
Однак розпорядження не було затверджено.

Окремою проблемою є питання комплектування державних архівів 
аудіовізуальними документами, що вимагає нових підходів. Задля за-
безпечення повноцінного комплектування НАФ нагальним є зокрема 
усунення протиріччя у законодавстві щодо права архівів на одержан-
ня обов’язкового примірника аудіовізуального документа та авторське 
право.

Загострюються питання взаємодії архівних установ з фондоутво-
рювачами приватної форми власності. Досвід взаємодії державних ар-
хівів з недержавними структурами показує, що більшість із них не ма-
ють наміру передавати на державне зберігання свою документацію. Як 
наслідок – у складі джерел комплектування державних архівів перева-
жають органи управління та державні установи. Водночас фондоутво-
рювачі приватної форми власності не забезпечують упорядкування та 
належне зберігання документів НАФ, їх документи не доступні для до-
слідників. Почастішали випадки, коли архівістам, посилаючись на ко-
мерційну таєм ницю, авторське право тощо, не дозволяють здійснювати 
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експертизу цінності документів з метою виявлення документів НАФ, а 
також проводити перевірки стану діловодства та архівної справи. Від-
так підготовлено зміни до архівного Закону, зокрема передбачено такі 
нові норми, як право доступу державних архівних установ та архівних 
відділів міських рад до документів юридичних осіб з метою виявлен-
ня документів НАФ та право перевіряти роботу архівних підрозділів і 
служб діловодства підприємств, установ, організацій усіх форм влас-
ності на предмет  дотримання профільного законодавства.

За останні роки погіршилась якість упорядкування документів в 
установах. Це пов’язано з ліквідацією госпрозрахункових груп при дер-
жавних архівах. Нині управлінська документації впорядковується при-
ватними підприємствами та підприємцями, які, зазвичай, не є спеціа-
лістами з архівної справи. Лише в Києві функціонує 20, а в Харкові – 7 
приватних підприємств з упорядкування документів.

Таким чином, активізація зусиль архівістів, спрямованих на забез-
печення надійної збереженості  документів НАФ, потребує підтримки 
суспільства і держави і повинна залишатися пріоритетом на наступний 
рік як ключова складова місії державної архівної служби.

Наступним пріоритетом у діяльності державних архівних установ 
у 2010 р. було розроблення і запровадження технологій архівного 
зберігання електронних документів. 

Початок упровадження в Україні, як і в більшості країн світу, елек-
тронного документообігу значно ускладнив традиційну систему управ-
ління документацією, адже нам необхідно максимально зберегти напра-
цьовану методику роботи з паперовими документами із врахуванням 
сучасних технологічних рішень і водночас забезпечити тривале збері-
гання і доступ до електронних документів, можливість підтвердження 
їх юридичної сили шляхом засвідчення архівістами електронних доку-
ментів у разі їх конвертації в нові технічні формати. Упродовж 2010 р. 
розроблено Галузевий стандарт “Метадані архівного електронного до-
кумента: структура та зміст”, методичні рекомендації “Конвертування 
електронних документів для постійного зберігання в архіві”, “Прове-
дення експертизи цінності електронних документів”, “Правила найме-
нування файлів архівних електронних документів та конвертованих 
копій”. Підготовлено пропозиції до розпорядження Кабінету Міністрів 
України “Питання реалізації пілотного проекту щодо впровадження 
технологій електронного урядування”, до проекту створення Електрон-
ного архіву національної пам’яті Українського інституту національної 
пам’яті. Фахівці Держкомархіву разом з УНДІАСД та ЦДЕА брали 
участь у багатьох спільних з іншими центральними органами влади 
нарадах, семінарах, робочих групах, у тому числі в спільному з Го-
ловдержслужбою проекті пілотного передавання на державне архівне 
зберігання електронних документів. Держкомархів також є активним 
учасником розробки Концепції та Державної програми впровадження 
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електронного документообігу з електронним цифровим підписом в ор-
ганах державної влади та самоврядування України. 

У квітні 2010 р. Центральний державний електронний архів Укра-
їни спільно з фахівцями Держкомархіву та Навчально-методичного 
комплексу Інституту підвищення кваліфікації Національного технічно-
го університету України “Київський політехнічний інститут” провели 
науково-практичний семінар “Електронні документи: від створення до 
архіву”. До участі в семінарі були запрошені спеціалісти УНДІАСД, 
Державного комітету інформатизації України, Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту інформації України, Національної академії 
наук України, інших центральних органів виконавчої влади та наукових 
кіл. У результаті плідного і активного обговорення проблем почалася і 
активно продовжується розробка Концепції планування життєвого ци-
клу електронних документів та електронних інформаційних ресурсів, 
яка охоплює всі етапи існування електронного документа – від створен-
ня до довготривалого архівного зберігання. 

До ключових сучасних напрямів організації доступу до інформації 
належить переведення в електронну форму довідкового апарату архівів 
та архівних документів. У минулому році це робили усі держархіви, 
однак різними темпами та з неоднаковою ефективністю. Держархіви 
Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, За-
порізької та Чернігівської областей мають книжкові сканери та мож-
ливість оцифровувати архівні документи, але постає питання організа-
ції ефективного та зручного доступу, захисту та надійного зберігання 
електронної інформації.

У держархівах, за винятком ЦДІАК (сховище на 6 терабайтів) та 
ЦДКФФА (12 терабайтів), відсутні централізовані сховища даних для 
зберігання отриманих цифрових зображень, що створює загрозу по-
шкодження або втрати інформації.

Повільними темпами впроваджується в державних архівах видача 
електронних (оцифрованих) документів у читальних залах. Позитивні 
приклади мають Держархів Донецької області, де видавання докумен-
тів у електронному вигляді до читального залу зросло на 45 % (вида-
но 1621 справу), Держархів Волинської області, який оцифрував 489 
справ, Держархів Херсонської області видає в читальний зал докумен-
ти, оцифровані та оприлюдненні у виданнях архіву упродовж останніх 
4-х років.

На жаль, через недостатнє фінансування Державна архівна служба 
та державні архіви не можуть нині впровадити систему електронного 
документообігу. У бюджетному запиті Держкомархіву на 2011 р. було 
передбачено придбання та встановлення системи електронного доку-
ментообігу в центральному апараті, але через брак реальних коштів 
планується тестове впровадження однієї з систем електронного доку-
ментообігу для практичного оцінювання її складових.
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З метою вивчення зарубіжного досвіду роботи з електронними до-
кументами українські архівісти взяли участь у низці міжнародних за-
ходів: у робочих засіданнях 42-ї Міжнародної конференції Круглого 
столу архівів (CITRA) “Довіра та доступ. Проблеми управління доку-
ментами та архівами у цифрову епоху” (Королівство Нідерланди), у 
щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб 
та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі 
(Республіка Білорусь), пленарні засідання якої були присвячені про-
блемам та перспективам комплектування державних архівів України, 
Росії й Білорусі та створенню страхового фонду на документи архівів 
та фонду користування.

У м. Одесі відбулися робочі засідання 11-ї Загальної конференції 
Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної 
ради архівів (МРА), Консультативної ради керівників державних архів-
них служб держав-учасниць СНД (Консультативна рада) та міжнародні 
наукові конференції: “Спільна архівна спадщина та національні архівні 
фонди”, “Електронний документообіг та електронні архіви”. 

Пріоритетом діяльності державних архівів, спрямованим на соці-
альний захист населення, було в 2010 р. створення розгалуженої ме-
режі трудових архівів. Нині можна констатувати, що в Україні станом 
на 1 січня 2011 р.  функціонує 1 198 трудових архівів, що зберігають 
понад 356 тис. од. зб. (за 2010 р. надійшло 164 тис. од. зб.), 271 уста-
нова з них має статус юридичної особи. За минулий рік створено 63 
нові трудові архіви: 1 – при міській раді, 7 – при районних радах, 55 – 
при сільських та селищних радах. Водночас, протягом року було лік-
відовано 19 трудових архівів: 17 – при сільських та селищних радах 
Житомирської, Сумської та Чернівецької областей, при Євпаторійській 
міській раді (Автономна Республіка Крим), при районній раді Вели-
колепетиського району (Херсонська область). Площа архівосховищ, 
які займають трудові архіви, порівняно з минулим роком збільшилася 
більш ніж на 4 тис. м². Однак у зв’язку з тим, що мережа трудових 
архівів створюється повільно, залишається невирішеною проблема над-
ходження до державних архівів та архівних відділів міських рад доку-
ментації з особового складу. 

Найбільші надходження документів з особового складу від лікві-
дованих установ здійснили державні архіви Львівської та Чернівець-
кої областей, архівні відділи райдержадміністрацій Івано-Франківської 
області, архівні відділи міських рад Автономної Республіки Крим, Ві-
нницької, Дніпропетровської, Луганської областей. Державна архівна 
служба намагається вирішити цю проблему шляхом удосконалення 
чинного законодавства через надання  районним і обласним радам пра-
ва створювати трудові архіви, а також забезпечення їх фінансування.

Формування системи надання державних послуг архівними 
установами як пріоритетний напрям діяльності впродовж 2010 р. 
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було спрямовано на забезпечення прозорості та дотримання законо-
давства при наданні архівними установами платних адміністративних 
послуг. Держкомархівом підготовлено проект постанови Кабінету Мі-
ністрів України “Про затвердження переліку платних адміністративних 
послуг, які надаються архівними установами”.

Після консультацій до переліку внесено лише надання архівними 
установами фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, 
тематичних та майнових довідок. Проект постанови розміщено на офі-
ційному сайті Держкомархіву та направлено на погодження до про-
фільних міністерств.

До пріоритетів діяльності державних архівів, пов’язаних із по-
глибленням співпраці із закордонним українством, належало в 2010 р. 
поповнення НАФ документами зарубіжної україніки. З огляду на це 
Держкомархів у 2010 р. продовжив консультації з Федеральним архів-
ним агентством та Державним фондом кінофільмів Російської Федера-
ції щодо можливості копіювання фільму О. П. Довженка “Зачарована 
Десна” та передавання копії фільму на зберігання до ЦДКФФА.

Під час перебування делегації українських архівістів у Празі (Чесь-
ка Республіка) українській стороні було вручено копії листів Михайла 
та Катерини Грушевських. Нині вони зберігаються в ЦДІАК. Делега-
ція також отримала та привезла в Україну негативи та звукові плівки 
документального фільму “Володимирський собор у Херсонесі, хроніка 
1997–2002 рр.”.

Упродовж 2010 р. ЦДКФФА отримано грамплатівки із записами 
творів у виконанні хору “Україна” (Монреаль, 1959 р.) під керуван-
ням українського диригента Н. Городовенка (Канада); компакт-диск 
із світлинами з сімейного архіву інженера Ярослава Зайшлого, що ви-
світлюють діяльність товариства “Сільський господар” на Галичині у 
1930–1940-х рр. (Канада); фонозаписи та світлини з особистого архіву 
відомої правозахисниці, громадської діячки та журналістки Надії Світ-
личної (США).

ЦДАЗУ отримано на постійне зберігання родинний архів О. Сухен-
ка, громадського діяча (Італія), документи Українського православно-
го братства ім. митрополита Василя Липківського (США), документи 
Об’єднання демократичної української молоді (ОДУМ) (США). До-
кументи зарубіжної україніки отримали також ЦДАМЛМ, держархіви 
Він ницької, Кіровоградської, Сумської областей.

Взаємне виявлення документів та обмін ними обумовлюється низ-
кою угод, укладених держархівами. Так, ЦДКФФА укладено Договір 
з Державним Фільмофондом Азербайджану, яким передбачено пошу-
кову роботу з історії України та Азербайджану, обмін переліками та 
копіями документів, проведення спільних виставок, кінолекторіїв, ін-
ших заходів. ЦДАЗУ укладено Угоду про співробітництво з Бібліоте-
кою та Архівом ім. Т. Г. Шев ченка Союзу українців у Великій Британії 
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щодо взаємного обміну інформацією про архівні документи та розви-
ток співпраці з українськими громадами у Великій Британії. Держархі-
вом Тернопільської області підписано Договір з Центральним архівом 
історії єврейського народу (м. Єрусалим), яким передбачено мікрофо-
токопіювання документів з історії єврейського народу на території Га-
личини. Держархівами Івано-Франківської та Тернопільської областей 
укладено Договори про співробітництво з Фундацією Європейських 
досліджень “Сармація” (Краків, Польща), метою яких є розширення 
доступу до архівної інформації з історії Римо-Католицької Церкви Речі 
Посполитої та створення фонду користування документами цієї тема-
тики, що зберігаються в архівах. ЦДАВО підписано Угоду про співро-
бітництво з громадською організацією Клеймс Конференс, відповідно 
до якої сторони мають реалізувати проект зі створення, наповнення та 
удоступнення через мережу Інтернет електронної бази даних документів 
з історії Голокосту єврейського народу та переміщення культурних цін-
ностей, награбованих у роки Другої світової війни, що містяться в ко-
лекції Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга і зберігаються в ЦДАВО.

Результатом співпраці з зарубіжним українством у Канаді став ви-
хід комплексного довідника “Архівна україніка в Канаді”, презентація 
якого відбулася в Посольстві Канади в Україні та Посольстві України 
в Оттаві, також у наукових і архівних закладах Торонто, Вінніпегу, Ед-
монтону, Калгарі. ЦДАЗУ у співпраці з УНДІАСД підготовлено довід-
ник “Архівна україніка в Білорусі”.

Таким чином, можна вважати достатньо високим рівень виконання 
цього пріоритетного завдання. Однак темпи передавання документів 
зарубіжної україніки в Україну залишаються повільними і потребують 
активізації. 

До пріоритетних завдань діяльності державних архівів у 2010 році 
належало й створення системи удоступнення документної інформа-
ції Національного архівного фонду. Світова тенденція розширення 
доступу до архівної інформації впроваджувалася насамперед у продо-
вженні розсекречення необгрунтовно засекречених документів. За ста-
ном на 1 січня 2011 р. показник таємних справ відносно до загальної 
кількості справ становить 0,24 %, що на 20 % менше ніж у 2008 р. За-
гальна кількість секретних справ, що знаходяться на зберіганні в дер-
жавних архівних установах України становить 108 448 справ. Повністю 
завершено роботу з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв 
інформації колишнього СРСР держархівами Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької областей та 
міста Севастополь. 

Широкий суспільний резонанс мало завершення в 2010 р. роботи з 
розсекречення справ, які зберігаються в ЦДАВО, про табори і похо ван-
ня німецьких військовополонених та інтернованих у роки Другої сві-
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тової війни, а також про місця поховання померлих у таборах. Разом 
із Міністерством внутрішніх справ України та іншими зацікавленими 
органами вирішено питання щодо оприлюднення даних, що містяться в 
матеріалах архівних справ про долю німецьких військовополонених та 
інтернованих у роки Другої світової війни. Співробітниками ЦДАВО 
спільно з УНДІАСД підготовлено до друку міжархівний довідник “Ре-
єстр розсекречених архівних фондів. Фонди ЦДАВО України”, готу-
ється “Реєстр розсекречених архівних фондів України (фонди, розсе-
кречені у 2004–2010 рр.)”.

Загалом планові показники з питань використання інформації до-
кументів НАФ порівняно з показниками минулого року перевищено в 
1,5 рази, а з підготовки виставок – удвічі. Майже незмінним є показник 
виконання запитів щодо підтвердження цивільного стану – 22 019 запи-
тів. Загальний показник виконання держархівами запитів соціально-право-
вого характеру становить 351 331 запит, практично на 87% запитів надано 
позитивну відповідь. Стабільно висока кількість виконання архівами 
генеалогічних замовлень, яких упродовж року надійшло 2 155. Геогра-
фія цих запитів охоплює Австрію, Білорусь, Естонію, Ізраїль, Італію, 
Канаду, Латвію, Литву, Молдову, Нідерланди, Німеччину, Польщу, 
Португалію, Росію, Румунію, Туркменістан, США, Францію.

Проте державні архіви не мають змоги повноцінно здійснювати 
генеалогічні дослідження через брак робочого часу та спеціально під-
готовлених фахівців. З метою розширення форм співпраці в цьому на-
прямі та активізації самостійного пошуку дослідниками доцільно було 
б започаткувати на базі УНДІАСД науково-навчальний семінар з пи-
тань генеалогії.

Поліпшенню організації роботи зі зверненнями та запитами грома-
дян сприяє створення баз даних (переліків), каталогів, інших довідко-
во-пошукових засобів. Так, у серії “Архівні зібрання України” вийшли 
друком міжархівні довідники “Державний архів Черкаської області: 
анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року”, “Каталог 
метричних книг у Держархіві Житомирської області. Т. 1–2”, “Фонди 
міських, районних та трудових архівів Одеської області. 1944–2009. 
Ч. 1–2”, “Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного 
края России. 1799–1876. Аннотированная опись фонда” та інші.

Путівники по фондах держархівів 2010 року друком не виходили. 
Оскільки в планах установ цей вид роботи планується впродовж кіль-
кох років, а результатів немає, такий  стан розвитку довідкового апара-
ту архівів викликає серйозне занепокоєння. Видається очевидним, що 
не брак коштів на видання, а нераціональний розподіл бюджету часу на 
підготовку архівних довідників є основною причиною затримки виходу 
цієї суспільно значущої серії. Отже, у 2011 р. слід зосередити зусилля 
на усуненні цієї прогалини. 



ПОДІЯ 19

Одним із головних інструментів забезпечення інформаційної полі-
тики Держкомархіву залишається офіційний веб-портал, обсяг інфор-
мації якого становить 5 ГБ, а кількість відвідувачів – 2–3 тисячі на добу 
(з них – 65,7 % громадяни України, решта – представники 108 країн сві-
ту). На сьогодні майже усі архівні установи представлені в мережі Ін-
тернет через свої сайти. Наступне завдання – забезпечити відповідність 
змісту сайтів вимогам чинного законодавства, постійне оновлення і 
розширення інформації, всебічне висвітлення діяльності архівних уста-
нов, а також приведення сайтів у відповідність до вимог веб-стандартів 
і технічного захисту інформації. Найбільшу увагу користувачів привер-
тають Інтернет-виставки, яких на веб-порталі представлено 130, 9 ви-
ставок розміщено на власних сайтах центральних держархівів, 156 – на 
сайтах державних архівів та сайтах обласних державних адміністрацій. 

Щодо підготовки виставок документів планові показники переви-
конано на 42%. На високу оцінку заслуговує рівень підготовки виста-
вок “Війна і Перемога в історичній пам’яті українського народу” до 65-ї 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років (Мемо-
ріальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.”), “Вирішальний вибір. Документи Національного 
архівного фонду до 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет 
України” (ДНАБ, Верховна Рада України), “Конституція України: Шлях 
державотворення” (ЦДАМЛМ), “Незабутнє. До 66-ї річниці визволен-
ня України від фашистських загарбників” (ЦДАМЛМ), до 90-річчя від 
дня народження видатного українського письменника, правозахисника, 
громадського діяча М. Д. Руденка (ЦДАМЛМ), “Радянське суспільство 
і війна. 1941–1945 рр. До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній ві-
йні”, підготовленої за документами федеральних архівів Російської Фе-
дерації (ЦДАМЛМ).

Розширення співпраці архівних установ із засобами масової інфор-
мації сприяє поінформованості суспільства щодо діяльності архівної 
системи. Державні архіви у 2010 р. підготували і провели 517 радіопере-
дач, 556 телепередач, на сторінках періодичної преси вміщено 1625 до-
кументальних публікацій. Зокрема, в ефір телеканалів “РАДА”, “Куль-
тура”, “СТБ”, “Інтер”, “1+1”, “Перший національний”, “24”, “Всесвітня 
служба УТР”, “ГЛАС”, “СІТІ”, КДРТРК, Всесвітньої служби “Радіо 
Україна”, радіо “Культура”, радіо “Свобода” та ін. вийшло 109 сюжетів 
та спеціальних репортажів за участі керівництва Держком архіву. 

До пріоритетних напрямів належало також проведення серти-
фікації системи управління якістю в Держкомархіві та архівних 
установах. Фактично йдеться не про створення нової окремої системи 
управління якістю, а про звичайну систему управління, яка повинна 
бути зручним робочим інструментом, за допомогою якого здійснюєть-
ся управління Держкомархівом. Протягом 2010 р. було внесено зміни 
до Плану заходів щодо запровадження та функціонування системи 
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управління якістю в Держкомархіві, поновлено склади Координаційної 
ради, робочої групи та групи внутрішніх аудиторів, складено орієнтов-
ний план-графік розроблення та впровадження документації системи 
управління якістю в Держкомархіві, розроблено Настанову з якості, 
шаблон матриці відповідальності, уточнено та скориговано політику 
Держкомархіву на 2010 р., виписано показники реалізації політики 
Держкомархіву та схему їх моніторингу, складено процесну таблицю 
взаємозалежності загальних процесів та процесів надання послуг.

Для автоматизації обробки документів із впровадження та функ-
ціонування системи управління якістю було встановлено програмний 
комплекс “Конструктор систем менеджменту підприємства”. За допо-
могою цього програмного комплексу створено модель системи управ-
ління якістю Держкомархіву,  відображено процесну схему Держкомар-
хіву, інформаційно наповнені необхідні довідники: штатний розклад, 
структура установи, довідники параметрів та клієнтів, задокументовано 
методики низки процесів.

Під час навчальної поїздки української делегації до м. Маастрихт 
(Королівство Нідерландів), яка була організована Головним управлін-
ням державної служби України,  заступник Голови Держкомархіву – 
Головний уповноважений з питань впровадження системи управління 
якістю ознайомилася з кращими практиками функціонування систем 
управління якістю країн Євросоюзу та взяла участь у тренінгу з питань 
управління якістю за моделлю КАФ на базі Європейського інституту 
державного управління.

Спеціальної уваги потребувало таке пріоритетне завдання як підви-
щення результативності роботи Держкомархіву та запобігання проявам 
корупції. З цією метою здійснюється щотижневий випереджувальний 
контроль виконання доручень; щоквартально, щомісяця та щотижне-
во готуються інформаційні довідки про стан виконання актів та дору-
чень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України, звернень та запитів народних депутатів України; ведеться 
реєстр персонально відповідальних за несвоєчасно виконані завдання, 
визначені актами законодавства, дорученнями Президента України, Ка-
бінету Міністрів України.

У грудні 2010 р. проведено атестацію державних службовців. Всьо-
го підлягали атестації 611 державних службовців, з них: відповідають 
займаним посадам – 603 державних службовців, відповідають займа-
ним посадам за певних умов – 8 державних службовців. Таких, що не 
відповідають займаним посадам, немає.

З метою реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На 
шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на 
період до 2011 року Держкомархівом затверджено план заходів на 
2010 р., згідно з яким запроваджено проведення щотижневої прямої 
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телефонної лінії “Суспільство проти корупції” за участю керівників 
Держкомархіву.

На офіційному веб-порталі Держкомархіву розміщено банер “Ан-
тикорупційний портал”, для посилення відомчого контролю за додер-
жанням принципів прозорості та відкритості діяльності Держкомархі-
ву запроваджено рубрику “Запобігання проявам корупції”. Визначено 
перелік посад державних службовців апарату Держкомархіву та цен-
тральних державних архівів, які працюють у сферах, де існує високий 
ризик прояву корупції.

Згідно з вимогами чинного законодавства Держкомархівом та 
держархівами реалізуються принципи відкритості та доступності до 
державної служби шляхом надання інформації про вакантні посади, 
впровадження механізмів конкурсного іспиту. При призначенні на дер-
жавну службу та звільненні з посад державних службовців Держкомар-
хів керується виключно нормами чинного законодавства.

Запроваджено обов’язковий розгляд на засіданнях колегії, опера-
тивних нарадах питань виконання законодавства про державну службу, 
боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупцій-
ним проявам та реагування на них.

Звісно, виконання пріоритетних завдань забезпечувалося злагодже-
ною роботою всіх служб державних архівів. Зупинимося стисло на ана-
лізі роботи дорадчих органів.

За останній рік кількісний склад Колегії виправдано зменшено з 19 
до 12 осіб. Протягом року проведено 18 засідань колегії, у тому числі 
розширене (за участю керівників державних архівних установ України, 
на якому розглядалися питання щодо підсумків роботи архівних уста-
нов у 2009 році та їх завдань на 2010 рік). 

На 5 засіданнях Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 
було розглянуто 20 та схвалено 17 документів (3 – повернуто на до-
опрацювання). Вагомим науковим підсумком минулого року є нова ре-
дакція Правил роботи архівних установ України. Текст проекту Правил, 
розміщений на офіційному сайті Держкомархіву, широко обговорював-
ся архівістами усієї України. За підсумками обговорення було внесено 
зміни та уточнення. Проект Правил подано на державну реєстрацію 
до Мін’юсту. Про недоліки у підготовці нормативно-методичних до-
кументів свідчить той факт, що 35 % документів, поданих на розгляд 
Нормативно-методичної комісії, повертаються на доопрацювання. Вод-
ночас слід зазначити, що загальний обсяг виконаних нормативних і ме-
тодичних документів у порівнянні з 2009 р. збільшився на 29 %.

У зв’язку з низькою ефективністю роботи Наукової ради  (1 засі-
дання за рік) було проведено реорганізацію Наукової та Редакційно-ви-
давничої ради в Науково-видавничу раду. Така оптимізація діяльності 
дорадчих органів позитивно позначилася на їхній роботі. 
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При Держкомархіві діє Громадська рада. З метою налагодження 
конструктивного діалогу з інститутами громадянського суспільства, 
залучення до консультацій найбільш зацікавлених та фахово підготов-
лених представників громадськості на офіційному веб-порталі Держ-
комархіву створено спеціальну рубрику “Громадянське суспільство і 
влада”.

Особливу роль у розвитку архівної справи в Україні відіграють 
міжнародні контакти. 2010 р. міжнародна діяльність Держкомархіву 
України та державних архівів була спрямована на подальшу активіза-
цію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних 
держав та пошук нових міжнародних контактів, забезпечення участі де-
легацій українських архівістів у міжнародних форумах, організованих 
Міжнародною радою архівів та її регіональними відділеннями, вста-
новленню нових та зміцненню існуючих зв’язків з українцями, які про-
живають за межами України.

Окрім згаданих заходів продовжувалася робота з укладення дво-
сторонніх міжнародних міжвідомчих договорів з архівними службами 
іноземних держав, що сприяє налагодженню та подальшому розширен-
ню взаємовигідної співпраці, досягненню взаєморозуміння у напрямі 
реалізації спільних проектів. 21 травня 2010 р. відбулося урочисте під-
писання Меморандумів про співробітництво між Державним комітетом 
архівів України та Національним архівним управлінням Азербайджан-
ської Республіки, Національним архівом Грузії, Угоди про співробіт-
ництво в сфері архівної справи з Міністерством зв’язку та інформації 
Республіки Казахстан; 12 листопада 2010 р. в приміщенні Держкомар-
хіву підписано Меморандум про співробітництво з Національною бі-
бліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран.

Упродовж року проводилися консультації та узгодження текстів 
Договору про співробітництво між Державним комітетом архівів Укра-
їни та Головними архівами Королівства Бельгія та державними архіва-
ми Провінцій, Угоди про співробітництво між Державним комітетом 
архівів України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму 
Яд Вашем (Ізраїль), Договору про співробітництво між Державною 
архівною службою України та Генеральною дирекцією архівів Порту-
гальської Республіки, внесено зміни до чинної Генеральної Угоди про 
співробітництво між Державною архівною службою України та Генеа-
логічним товариством Юта, США від 10 грудня 2004 р.

Державним комітетом та державними архівами здійснювались та-
кож й інші заходи, спрямовані на поглиблення та встановлення кон-
структивних взаємовідносин з державними архівними службами іно-
земних держав. 

Одним із найважливіших досягнень у сфері фінансування держав-
них архівних установ стало прийняття Кабінетом Міністрів України 
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Постанови № 153 від 3 лютого 2010, згідно з якою за Держкомархівом 
було закріплено контроль за виконанням бюджетної програми “Забез-
печення охорони приміщень державних архівів”. Фінансування зазна-
ченої програми здійснювалося з квітня 2010 р. відповідно до Порядку 
використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду для здійснення 
заходів з охорони приміщень державних архівів. 

На жаль, на 2011 рік визначено інший порядок проведення заходів 
з охорони приміщень державних архівів. Кабінетом Міністрів України 
не прийнято рішення щодо виділення коштів з Державного бюджету 
на 2011 р. за рахунок Стабілізаційного фонду. Разом з тим, Кабінет 
Міністрів України зобов’язав у 2011 р. Кабінет Міністрів АРК, обласні 
державні адміністрації, державні адміністрації м. Києва і м. Севастопо-
ля забезпечити охорону приміщень державних архівних установ.

Не було повною мірою профінансовано й Державну програму роз-
витку архівної справи на 2006–2010 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року № 92. Це була пер-
ша програма, державним замовником якої був Державний комітет ар-
хівів України, виконавцями – міські, районні ради Автономної Респу-
бліки Крим, областей, центральні державні архівні установи, держархів 
в Автономній Республіці Крим, держархіви областей, архівні відділи 
райдержадміністрацій та міських рад. 

Загальне фінансування за п’ять років склало лише 18% від заплано-
ваних обсягів. На заваді до виконання заходів Програми в першу чергу 
стала фінансова криза. Програмою діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни “Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та посту-
пальний розвиток” було передбачено суттєве зменшення бюджетних 
витрат і жорсткий відбір державних програм розвитку зі скороченням 
кількості державних замовників. І, хоча наша Програма залишилася у 
заходах Програми діяльності Уряду, фактично її фінансування з 2008 р. 
не проводилося.

Ще однією причиною низького рівня виконання заходів є  багато-
векторність програми, якою передбачалося охопити основні сфери ді-
яльності усіх архівних установ України. 

З метою бюджетної підтримки розвитку архівної справи Держко-
мархів ставить питання щодо розробки концепції нової, більш вдо-
сконаленої Програми задля продовження модернізації та розвитку ма-
теріально-технічної бази архівів. В усіх цивілізованих країнах архіви 
знаходяться на державному фінансуванні, забезпечення їх функціону-
вання є державної справою. Ми зі свого боку сподіваємося на те, що 
державна підтримка архівної справи буде значно підсилена.

Загалом у 2010 р. обсяги бюджетних призначень загального фонду 
Державного бюджету на фінансування видатків Держкомархіву та цен-
тральних державних архівних установ у порівнянні з 2009 р. збільши-
лись на 6,1 млн. грн. (або на 14%) і склали 42,5 млн. гривень. 
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Збільшення фінансування дозволило в першу чергу підняти рівень 
середньомісячної заробітної плати у 2010 р. в державних архівних уста-
новах з розрахунку на одного штатного працівника на 519 грн.

 Загалом використання бюджетних призначень головним розпо-
рядником та центральними архівними установами у 2010 р. складало 
99,7 %, місцевими державними архівними установами – 99,1 % від за-
тверджених показників, що на 0,4 % більше, ніж у 2009 р.

Найефективніше використали бюджетні кошти (у розмірі 100 %) 
державні архіви: Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, 
Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва та Севастополя. 

Додатковим і вкрай необхідним у сучасних економічних умовах 
джерелом фінансування архівів залишаються позабюджетні кошти, 
отримані від надання платних послуг. У порівнянні з минулим роком 
вони збільшились на 60% і становили 7, 6 млн. гривень. Найактивні-
ше у цьому напрямку працювали ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАГО, ЦДАВО, 
держархіви Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Полтав-
ської, Рівненської областей, міста Києва. Водночас, недостатньо про-
водилася робота у держархівах Черкаської та Луганської областей, де 
від надання платних послуг надійшло лише 19,3 тис. грн. і 26,0 тис. 
грн. відповідно.

Вперше за декілька років Головним контрольно-ревізійним управ-
лінням України та його підрозділами на місцях проведено планову ре-
візію фінансово-господарської діяльності Державного комітету архівів 
України, ДЕКС, та у 17–ти місцевих державних архівних установах за 
2008, 2009 роки та завершений звітний період 2010 р. Ревізіями міс-
цевих державних архівів установлено порушень законодавства на за-
гальну суму 3,86 млн. грн., зокрема таких, що призвели до заподіяння 
збитків державі – 1,14 млн. грн., недоплат фізичним особам – 0,29 млн. 
гривень.

У зв’язку з уведенням нового Бюджетного кодексу України звер-
таю увагу директорів державних архівних установ на забезпечення у 
2011 р. ефективного та цільового використання бюджетних коштів і 
переконливо пропоную вжити заходів щодо посилення бюджетної дис-
ципліни у підпорядкованих державних архівних установах.

У центрі уваги керівництва Держкомархіву та керівників держав-
них архівних установ постійно перебуває робота щодо забезпечення 
стабільності кадрового складу державних архівних установ, залучення 
і збереження кваліфікованих кадрів, підвищення професіоналізму тру-
дових колективів. Укомплектованість кадрами архівних установ стано-
вить 97 %. Плинність кадрів залишається стабільною і складає 11 %. 
Статус державних службовців мають 60 % працівників архівної галузі. 
Працівники, які обіймають керівні і провідні посади, мають вищу осві-
ту, що становить 72 % фактичної чисельності. Працівникам створено 
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відповідні умови для їх безперервного навчання, підвищення кваліфі-
кації, професійного розвитку та службової кар’єри. Керівництвом під-
тримується навчання молодих фахівців у аспірантурі. Держкомархівом 
проведено низку стажувань реставраторів державних архівів на базі 
ДЦЗД НАФ. 

Водночас проблему набору кваліфікованих кадрів не можна вва-
жати вирішеною остаточно, зокрема через непрестижність професії 
архівіста серед випускників вузів, низький рівень матеріального забез-
печення і соціальної захищеності. З тієї ж причини звільняються і ква-
ліфіковані фахівці. 36 % працівників архівної галузі мають стаж роботи 
на займаній посаді від 1 до 5 років.

Отже, проаналізувавши діяльність державних архівних установ у 
2010 р., пропоную обговорити пріоритетні завдання Державної ар-
хівної служби України на 2011 рік:

– забезпечення дієвого контролю за станом діловодства і збереже-
ністю архівних документів;

– розроблення і запровадження порядку передачі електронних до-
кументів на архівне зберігання, технологій їх тривалого збере-
ження і використання;

– удосконалення системи соціального захисту громадян;
– забезпечення гарантованої збереженості документів Національ-

ного архівного фонду;
– поглиблення ефективності міжнародного співробітництва;
– розширення доступу до документів Національного архівного 

фонду та розвиток довідкового апарату;
– проведення сертифікації системи управління якістю в Державній 

архівній службі та архівних установах;
– забезпечення повноцінного функціонування Страхового фонду 

документації;
– розроблення Концепції Державної цільової програми розвитку 

архівної справи.
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РІШЕННЯ
К О Л Е Г І Ї  Д Е Р Ж А В Н О Г О  К О М І Т Е Т У

А Р Х І В І В  У К Р А Ї Н И

м. Київ  24 лютого 2011 р. 

Про підсумки роботи державних архівних установ
у 2010 році та пріоритети на 2011 рік

Розглянувши підсумки виконання архівними установами планових 
завдань у 2010 р. та завдання на 2011 р., колегія Держкомархіву від-
значає, що діяльність Держкомархіву, архівних установ у 2010 р. була 
спрямована на реалізацію законодавства про архівну справу та створен-
ня сучасної європейської системи забезпечення збереженості і загаль-
нодоступності архівних інформаційних ресурсів держави.

Основні показники роботи архівних установ, заплановані на 
2010 рік, виконано.

Тривала робота щодо удосконалення архівного законодавства, нор-
мативно-методичного забезпечення діяльності архівних установ.

Верховною Радою України прийнято підготовлений Держкомархі-
вом Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів”. 

Протягом року розроблено один законопроект, дев’ять проектів по-
станов та три проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Завершено роботу над Правилами роботи архівних установ.
Держкомархів посів друге місце у Всеукраїнському конкурсі “При-

язна адміністрація”.
Загальний обсяг фінансування Держкомархіву, центральних дер-

жавних архівних установ, Держархіву в Автономній Республіці Крим, 
державних архівів областей, міст Києва і Севастополя в 2010 р. стано-
вив 90,0 млн. грн., з них видатки на оплату праці – 37,9 млн. грн.

Додатковим і вкрай необхідним джерелом фінансування архівів 
у сучасних економічних умовах залишалися позабюджетні кошти. У 
порівнянні з минулим роком вони збільшилися на 60 % і становили 
7,6 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі становила 
2 662 грн. (2009 р. – 2 149 грн.).

На постійне зберігання до архівних установ надійшло 362 089 од. зб., 
з них 347 998 од. зб. управлінської документації, 5 110 од. зб. докумен-
тів особового походження, 4 448 од. зб. науково-технічної докумен-
тації, 4 533 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відео документів. Окрім того, 
прийнято 163 737 од. зб. з особового складу. 

Архівні установи забезпечили приймання та описування виборчої 
та іншої документації з виборів Президента України 2010 р.
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Кількість установ – джерел формування НАФ порівняно з минулим 
роком залишається стабільною і становить 42 862.

На 12 % збільшився показник проведення оглядів стану діловод-
ства та збереженості архівних документів на підприємствах, в устано-
вах і організаціях.

До описів справ включено 69 % справ постійного зберігання, схва-
лених ЕПК держархівів, та 79 % справ з особового складу, погоджених 
ЕПК (ЕК) архівних установ. 71 % установ мають погоджені ЕПК дер-
жархівів номенклатури справ.

Протягом 2010 р. було створено 63 трудові архіви, з них: при місь-
ких радах – 1 (Луганська область), при районних радах – 7 (Вінницька, 
Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рів-
ненська, Чернівецька області), при сільських та селищних радах – 55 
(Автономна Республіка Крим (9), Дніпропетровська (4), Закарпатська 
(6), Запорізька (6), Київська (7), Луганська (5), Рівненська (2), Херсон-
ська (8), Черкаська (6), Чернівецька (2) області).

Здійснювалася реконструкція комплексу споруд центральних дер-
жавних архівів у м. Києві (освоєно 33 млн. 814 тис. грн.).

Розроблено проект реконструкції приміщення корпусу № 2 Дер-
жархіву Рівненської області. Держархівом Тернопільської області осво-
єно 2 млн. грн. для продовження будівництва нового приміщення.

Низка архівних установ поліпшила умови зберігання докумен-
тів НАФ шляхом отримання додаткових приміщень. Зокрема, ЦДАЗУ 
орендував приміщення загальною площею 604 кв. м., Держархів Хмель-
ницької області – площею 273,3 кв. м.

Вжито заходів щодо посилення контролю за організацією охорон-
ного режиму в архівних установах. Із Стабілізаційного фонду було ви-
ділено 6,6 млн. грн., за рахунок яких 26 архівних установ сплатили по-
слуги фізичної охорони.

У ЦДАМЛМ, держархівах Київської, Одеської, Рівненської облас-
тей та 37 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад вста-
новлено охоронну сигналізацію, у держархівах Вінницької, Волинської, 
Чернігівської областей та 13 архівних відділах райдержадміністрацій і 
міських рад – відремонтовано наявні. У держархівах Запорізької, Ві-
нницької, Луганської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Херсонської 
областей встановлено системи відеоспостереження.

У Держархіві Одеської області, 20 архівних відділах райдержадміні-
страцій і міських рад встановлено пожежну сигналізацію. У держрхівах 
Волинської, Запорізької, Рівненської, Черкаської, Чернігівської облас-
тей та 14 архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад відре-
монтовано пожежні сигналізації.

У ЦДАГО пожежну сигналізацію підключено до ЦПС МНС у 
м. Києві.
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Встановлено автоматичну систему пожежогасіння в архівному від-
ділі Дніпропетровської міської ради.

Система кондиціювання та вентиляції повітря встановлена в архів-
ному відділі Дніпропетровської міської ради, у двох будівлях Держар-
хіву Волинської області наявна система відремонтована.

Тривали роботи з перевіряння наявності та стану документів, пере-
вірено майже 3 млн. од. зб. 

У півтора рази перевиконано планові показники щодо використан-
ня інформації документів.

Органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим за-
цікавленим установам та організаціям направлено 1156 інформаційних 
документів. Виконано 41 790 тематичних запитів, 22 019 запитів ци-
вільного стану, 2 155 генеалогічних замовлень. 

Упродовж року держархівами розглянуто 351 331 запитів соціаль-
но-правового характеру. На 87 % зазначених запитів заявники отрима-
ли позитивну відповідь.

Центральними держархівами виконано 2 594 запити соціально-пра-
вового характеру, держархівами областей – 73 672 запити, архівними 
відділами райдержадміністрацій – 145 920 запитів, архівними відділа-
ми міськрад – 129 145 запитів. Найбільше навантаження припало на 
ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАЛ, Держархів в Автономній Республіці Крим, 
держархіви Волинської, Донецької, Луганської, Львівської, Миколаїв-
ської, Одеської, Харківської, Чернівецької областей.

Серед архівних відділів райдержадміністрацій від 5,5 до 14,2 тис. 
запитів соціально-правового характеру виконано архівними відділами 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Фран-
ківської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей; архівними відділа-
ми міськрад Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запо-
різької, Луганської, Сумської, Черкаської областей виконано від 6 тис. 
до 23,3 тис. запитів.

Активно здійснювали науково-видавничу діяльність ЦДАГО, ЦДІ-
АЛ, держархіви Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Кірово-
градської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей.

Держархівами підготовлено 1467 виставок. Найактивнішими у 
підготовці і проведенні виставок були ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДАМЛМ, 
ЦДКФФА, держархіви Вінницької, Закарпатської, Кіровоградської, 
Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. 
Києва, архівні відділи райдержадміністрацій Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харків-
ської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та архівні від-
діли міськрад Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Доне-
цької, Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.
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На офіційному веб-порталі Держкомархіву функціонує 130 он-
лайнових виставок.

У 2010 р. читальні зали держархівів відвідало 27 177  користувачів, 
у тому числі 879 іноземних дослідників. Найбільша кількість дослід-
ників працювала в читальних залах ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, 
ЦДКФФА, держархівів Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-
Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сум-
ської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей.

Держархіви підготували і провели 517 радіопередач, 556 телепере-
дач, на сторінках періодичної преси опубліковано 1625 документальних 
публікацій.

Делегації українських архівістів взяли участь у 42-й Міжнародній 
конференція Круглого столу архівів (CITRA) “Довіра та доступ. Про-
блеми управління документами та архівами у цифрову епоху” (Королів-
ство Норвегія), у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних 
архівних служб та директорів державних архівних установ України, 
Росії та Білорусі (Республіка Білорусь).

У м. Одеса організовано і проведено робочі засідання 11-ї Загальної 
конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) 
Міжнародної ради архівів, Консультативної ради керівників державних 
архівних служб держав-учасниць СНД (Консультативна рада) та між-
народні наукові конференції: “Спільна архівна спадщина та національ-
ні архівні фонди”, “Електронний документообіг та електронні архіви”. 

Держкомархівом підписано Меморандуми про співробітництво з 
Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, 
Національним архівом Грузії, Національною бібліотекою та архівом Іс-
ламської Республіки Іран, Угоду про співробітництво в сфері архівної 
справи з Міністерством зв’язку та інформації Республіки Казахстан.

Досить активно проводилася робота з перегляду грифів секретнос-
ті матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР. Показник таєм-
них справ відносно до загальної кількості справ у 2010 році становить 
0,24 %. Загальна кількість секретних справ, що знаходяться на збері-
ганні в державних архівних установах – 108 448 справ.

Разом з тим, у діяльності архівних установ залишається невиріше-
ною низка проблем.

Майже не комплектувалися управлінською документацією через 
відсутність вільних площ держархіви Закарпатської, Тернопільської, 
Херсонської областей, мм. Києва, Севастополя. 

Не виконав плановий показник з приймання управлінської доку-
ментації на постійне зберігання Держархів Львівської області.

Не планували і не забезпечили приймання документів особового 
походження держархіви Івано-Франківської, Чернівецької областей, не 
виконав плановий показник Держархів Закарпатської області.
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Понад 1 млн. 765 тис. од. зб. не передано на постійне зберігання 
до державних архівів. Порівняно з 2009 р. цей показник збільшився 
на 41 тис. од. зб. Найгірші показники в Київській, Луганській, Харків-
ській, Полтавській, Тернопільській областях, місті Києві.

Викликає занепокоєння показник описування справ з особового 
складу, що зберігаються в приватних архівах, який складає 37% від за-
гальної кількості зазначених документів. 

Не завершено створення мережі трудових архівів. 
Через незадовільне бюджетне фінансування архівної сфери зали-

шаються невирішеними питання матеріально-технічного оснащення 
державних архівів, забезпечення їх придатними для зберігання примі-
щеннями. Зокрема, не завершено будівництво держархівів Київської, 
Тернопільської областей та м. Севастополь. Залишається невирішеним 
питання щодо добудови до корпусу № 2 Держархіву Чернігівської об-
ласті.

Не вирішено питання щодо переміщення фондів держархівів Хар-
ківської та Одеської областей з аварійних будівель.

Будівлі держархівів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Одеської областей потребують капітального ремонту.

Повністю вичерпали резерви площ для зберігання документів 
ЦДІАК, ЦДІАЛ, держархіви Київської, Полтавської, Тернопільської, 
Харківської, Чернівецької областей, м. Севастополь. Сховища ще 12 
держархівів заповнені на 90–99 %. 

Водночас фінансування заходів Державної програми розвитку ар-
хівної справи на 2006 – 2010 роки, якими передбачалося поліпшити 
матеріально-технічне становище архівних установ, склало лише 18 % 
від запланованих обсягів.

Не вирішено питання функціонування Галузевого державного архі-
ву фінансових посередників Фонду державного майна України, у при-
міщеннях якого відключено енерго- та водопостачання, систему поже-
жогасіння та охоронну сигналізацію, що створило загрозу документам 
НАФ.

Недостатнім залишається загальний рівень захищеності архівних 
будівель і сховищ, оскільки лише 20 % від загальної кількості будівель 
архівних установ забезпечено позавідомчою охороною. Охоронну сиг-
налізацію встановлено у 60,5 % архівних будівель. 

Лише 59,5 % архівних установ забезпечено пожежною сигналіза-
цією. 

Невідкладного вирішення потребує проблема оснащення архівних 
приміщень сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, 
новітніми технічними засобами для дезінсекції, дезінфекції документів. 

Програму підготовки архівних довідників на 2009–2010 рр. вико-
нано лише на 10 %. 
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Не здійснювали ініціативне інформування ЦДІАК, держархіви Іва-
но-Франківської та Львівської областей. Генеалогічні запити не вико-
нували держархіви Запорізької, Львівської областей.

Враховуючи зазначене, з метою подолання проблем архівної спра-
ви та забезпечення подальшого її розвитку

колегія вирішує:
1. Звіт про виконання Плану розвитку архівної справи в Україні на 

2010 рік взяти до відома.
2. Схвалити проекти Плану розвитку архівної справи в Україні на 

2011 р., Плану науково-дослідної та методичної роботи державних ар-
хівних установ України на 2011 р., Плану науково-видавничої роботи 
державних архівних установ України на 2011 р. та завдань, визначених 
пріоритетними для архівної галузі у 2011 р.

3. Схвалити План-звіт організаційної роботи Державної архівної 
служби на 2011 р.

4. Керівництву Державної архівної служби України, керівникам 
його структурних підрозділів забезпечити: 

– реалізацію заходів, спрямованих на виконання пріоритетних за-
вдань Державної архівної служби України та Плану розвитку архівної 
справи в Україні на 2011 р.;

– проведення урочистого відкриття нових корпусів центральних 
державних архівів до 20-ї річниці незалежності України;

– розробку та подання Кабінету Міністрів України проектів Зако-
ну України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний 
архівний фонд та архівні установи”, Концепції державної цільової про-
грами розвитку архівної справи;

– приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із 
Указом Президента України “Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади”;

– запровадження системи управління якістю в Державній архівній 
службі України;

– участь у 12-й Загальній конференції Євро-Азійського регіональ-
ного відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (Республіка Бі-
лорусь); щорічній зустрічі керівників державних архівних служб Укра-
їни, Росії та Білорусі (Російська Федерація); Міжнародній конференції 
Круглого столу архівів МРА (СITRA) (Іспанія);

– збереження статусу архівних відділів райдержадміністрацій і 
міських рад;

– функціонування СДФ.
5. Керівникам державних архівних установ:
– забезпечити першочергове приймання на постійне зберігання до-

кументів НАФ, що зберігаються в установах понад встановлені строки;
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– забезпечити передавання документів з особового складу, що збе-
рігаються в державних архівах та архівних відділах міських рад до тру-
дових архівів;

– ініціювати створення трудових архівів органами місцевого само-
врядування зі статусом юридичних осіб;

– посилити контроль за станом описування документів з особового 
складу, що зберігаються в архівних установах, створених фізичними та/
або юридичними особами приватного права;

– посилити контроль за наданням консультативно-методичної до-
помоги ліквідованим та реорганізованим підприємствам, установам та 
організаціям з питань передавання та упорядкування документів;

– з метою впровадження нових нормативно-правових актів з питань 
діловодства та архівної справи запланувати на ІІ півріччя 2011 р. про-
ведення нарад (семінарів) з підвищення кваліфікації працівників служб 
діловодства та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій.

– забезпечити постійний та чіткий контроль за наявністю, станом 
та рухом документів Національного архівного фонду; 

– забезпечити надійну експлуатацію архівних будівель і примі-
щень, систем їх життєзабезпечення, а також охоронну й пожежну без-
пеку архівосховищ;

– установити в читальних залах системи відеоспостереження; 
– забезпечити створення страхового фонду та фонду користування 

документів НАФ;
– завершити у 2011 році підготовку путівників та анотованих реє-

стрів фондів;
– забезпечити інформаційне наповнення та постійний супровід веб-

сайтів державних архівів;
– продовжити роботу над реалізацією архівно-пошукового інфор-

маційного проекту “Український мартиролог ХХ століття”;
– забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних ко-

штів, посилити бюджетну дисципліну;
– вжити заходів щодо усунення порушень, які були виявлені під 

час контрольних заходів, проведених ГоловКРУ України у 2010 р.;
– продовжити роботу з перегляду грифів секретності матеріальних 

носіїв інформації колишнього СРСР.
6. Керівництву Державного архіву Львівської області (Куцин-

да В. І.) забезпечити прискорення завершення суцільного перевіряння 
наявності та стану документів у фондах архіву.
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У статті розглянуто зв’язки, напрями та форми взаємодії архівознавства 
з іншими науковими дисциплінами (історія, документознавство, джерелознав-
ство, дипломатика, археографія, палеографія, бібліотекознавство, музеєзнав-
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Ключові слова: архівознавство; міждисциплінарні зв’язки; історія; до-
поміжні історичні дисципліни; джерелознавство; історія державних установ; 
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зеєзнавство; теорія інформації.

Архівознавство не належить до замкнутих, суто галузевих дисци-
плін. Сфера його функціонування в суспільстві практично не обмежена 
і тісно пов’язана з формуванням культурних, правових, технологічних, 
соціальних і філософських тенденцій. Відтак архівна наука має числен-
ні зв’язки з іншими науковими дисциплінами. Сьогодні актуальною є 
думка російського вченого В. М. Автократова, що “широта діапазону 
міждисциплінарних зв’язків архівознавства визначається тим, що воно, 
будучи дисципліною історичного циклу наук, має об’єктом досліджен-
ня документи і системи документів і вирішує інформаційні завдання”1. 
Відомі визначення архівознавства як науки, що лежить “на стику тра-
диційних історичних і сучасних інформаційних та соціологічних наук”2 
(В. М. Виноградов, М. І. Стяжкін, М. Ш. Цаленко, Е. Г. Чумаченко), 
“виду природної та соціальної науки, яка потребує втручання історії 
адміністративних установ, адміністративних наук, соціології організа-
цій, соціальної психології, науки інформації та комунікації”3 (Бруно 
Дельмас), галузі науки “близької до управління, а можливо – до інфор-
матики”4 (Дарія Наленч), “системи знань”5 (Я. С. Калакура), складової 
“соціальних комунікацій”6 (Н. М. Кушнаренко та ін.). Історіографія ар-
хівознавства засвідчує типовість підходу тлумачення архівної науки як 
невід’ємної складової зовнішньої по відношенню до неї системи або 
системи з внутрішнім поділом на підсистеми. Як будь-яка наука, що 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

* Матяш Ірина Борисівна – доктор історичних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, перший заступник Голови Державного комітету 
архівів України.

© І. Б. Матяш, 2011



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ34

розвивається на перетині кількох дисциплін, де в результаті міждис-
циплінарної взаємодії формуються спільні критерії істинності пізнан-
ня, що зумовлюють взаємодоповнюваність відомостей, апробовуються 
нові методи, виробляється нове знання, архівознавство розвивалося з 
урахуванням цих чинників. Засвоєння, у процесі становлення та роз-
витку, результатів, отриманих іншими галузями знань, поряд із фор-
муванням власної теорії та методології сприяло його виокремленню із 
групи допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін у самостійну 
науку. 

Серед різновекторних міждисциплінарних зв’язків архівознавства 
можна окреслити кілька груп. До першої слід віднести взаємозв’язки з 
науками, які складають методологічну базу архівознавства (філософія, 
історія). Вони особливо важливі на сучасному етапі в умовах глобалі-
зації світу, коли інтеграція гуманітарних і природничих дисциплін все 
чіткіше виявляється як провідна тенденція науки, а “феноменологічна 
за своєю основою, джерелознавча за ключовою позицією” парадигма 
поступово витісняє в історичних науках традиційну наративістську7. 
Розглядаючи наратив як спосіб повсякденного мислення, покликаний 
осмислити причинно-наслідкові зв’язки події, що відбулася, видатна 
російська вчена-джерелознавець О. М. Медушевська вважає наратив-
ну логіку історика логікою “повсякденного і ненаукового мислення” 
та протиставляє їй “метадисциплінарний діалог” задля надання сус-
пільству нового, системно побудованого, доказового знання8. У цьому 
діалозі важливе місце вона відводить філософії. Подібні ідеї поділяє й 
відомий французький вчений Бруно Дельмас: “Сьогодні використання 
архівів виходить за рамки дисципліни, оскільки вони стали основним 
джерелом наукових і технічних знань, коріння і пам’яті, а також дже-
релом ідентифікації людей і родин, соціальних груп, підприємств і гро-
мадських  або приватних громад”9. У ситуації прийняття ключового по-
стулату феноменологічної парадигми історії про цілісність і системність 
навколишнього світу надзвичайної ваги набуває вміння осмислювати і 
використовувати архівну інформацію та здобутки архівознавства. Тоб-
то, плин часу, розвиток наукових знань і бурхливі геополітичні зміни 
не позбавили актуальності блискучу думку українського вченого В. О. 
Романовського: “Щоб використати увесь досвід минулих часів, щоб за-
побігти помилкам у подальшому будівництві, щоб зрозуміти розвиток і 
напрямок життя, однаково і адміністратор, і політик повинні звернути-
ся до архіву, щоб знайти відповідь на пекучі питання сучасності”10. Без 
такої міждисциплінарної взаємодії неможливе компетентне осмислення 
людством власного історичного досвіду в глобальному масштабі. 

Зважаючи на ці аргументи та визначальний характер міждисци-
плінарного підходу в гуманітаристиці, на сучасному етапі розвитку 
архівознавства Т. І. Хорхордіна запропонувала виокремлення такої 
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спеціальної дисципліни, що формується на стику методології і теорії 
наукознавства, філософії (культурології) та інформатики, як архіво-як архіво-
софія. Методологічним підґрунтям роздумів дослідниці було вчення 
видатного природознавця і мислителя-гуманіста В. І. Вернадського 
(1863–1945) про біосферу, світоглядну систему антропокосмізму – сис-
тему уявлень про єдність природної (космічної) і людської (соціаль-
но-гуманітарної) сторони об’єктивної реальності, одним із творців якої 
був учений, та вчення про ноосферу (сферу розуму, “царства розуму”), 
сутність якого полягає у визнанні переходу біосфери до ноосфери в ре-
зультаті динамічного розвитку науки і наукового знання та його впли-
ву на людину, суспільство і природу, на планету в цілому. В контек-
сті вчення про ноосферу документ розглядається як всюдисуще єство, 
що саме по собі проникає під землю, під воду, у небеса й у космос11. 
Розуміння необхідності вивчення першоджерел, реальної інформації, 
закодованої у документах, що зберігаються в архівах, як вихідного 
пункту будь-якого пошуку нового знання, Т. І. Хорхордіна вважає 
визначальною спонукою розвитку цієї дисципліни12. На її думку, 
архіви є сукупним джерелом загальногуманітарних знань. Вони мають 
властивості всесвітності, загальнолюдськості, невичерпності за своєю 
інформаційною ємністю і повинні  складати єдиний відкритий архівно-
інформаційний простір та функціонувати на загальнообов’язковій 
для всіх категорій і видів архівів правовій основі. Лише за умови 
дотримання принципів аполітичності та позаідеологічності архіви 
посядуть у суспільстві належне їм місце історико-соціокультурного 
феномену загальнолюдського масштабу. На наукове осмислення цього 
феномену орієнтована архівософія. Сучасність підходу Т. І. Хорхорді-учасність підходу Т. І. Хорхорді- І. Хорхорді-І. Хорхорді- Хорхорді-Хорхорді-
ної до розуміння архівів як специфічного прояву “зовнішньої пам’яті” 
людини і водночас “твору культури” у філософському сенсі поняття 
підтвердили дискусії на XV Міжнародному конгресі архівів (Відень, 
2004) під загальною темою “Архіви. Пам’ять. Знання”. 

Про зв’язок архівознавства з історією наголошується практично в 
усіх працях, які торкаються проблеми міждисциплінарних контактів 
архівної науки. Як відомо, давньогрецьке слово “στορία” (історія, 
оповідання), з яким пов’язана етимологія назви цієї науки, означає 
знання, набуте дослідженням. Об’єктивне вивчення минулого людства 
не можливе без джерельної інформації, яка міститься в письмових 
і матеріальних свідченнях минулих подій. Очевидно, що наукові 
висновки та узагальнення в історії мають спиратися на інформацію, 
що міститься в архівних документах. Або, як стверджують московські 
вчені В. М. Ви ноградов, М. І. Стяжкін, М. Ш. Цаленко, В. Г. Чумаченко, 
“зв’язок архівознавства з історією зумовлений тим, що воно вивчає 
методи надання необхідних відомостей для конструювання адекватної 
моделі минулого”13.
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До другої групи наук, пов’язаних із архівознавством, належать 
близькі до нього щодо об’єкта, завдань і/або предмета дослідження, які 
часто об’єднують однією збірною назвою – допоміжні історичні дисци-
пліни, спеціальні історичні дисципліни або спеціальні галузі історичної 
науки (М. Я. Варшавчик). До них відносять археографію, джерелознав-
ство, дипломатику, генеалогію, геральдику,  емблематику, епіграфіку, 
історіографію, картографію, метрологію, нумізматику, палеографію, 
сфрагістику, хронологію та ін14. Ці джерелознавчі галузі знань, орієн-
товані на з’ясування закономірностей формування джерел і виявлення 
закодованої в них інформації, вивчають окремі типи (види) історичних 
джерел та розробляють теоретико-методологічні засади їх досліджен-
ня15. Варіативність терміна “допоміжні історичні дисципліни” свідчить 
про те, що в процесі розвитку більшість із цих дисциплін, зародження 
яких зумовила необхідність вивчення писемних історичних джерел, на-
бували  самостійності й перетворювалися на окремі галузі історичної 
науки. Відтак у історіографії архівознавства щодо визначення статусу 
архівної науки особливо “дискусійним” був терміноелемент “допоміж-
на”. Як зазначав знаний український науковець Ф. П. Шевченко, “назву 
“допоміжні” беремо в лапки, бо вона досить-таки умовна, а значення 
цих дисциплін велике. Від їх розробки в значній мірі залежить якість 
наукової продукції, краще пізнання фактів, розуміння першоджерел”16. 
Обстоюючи самостійність архівної науки, в цьому контексті, В. О. Ро-
мановський в 1920-х рр. наголошував, що “архівознавство має не тільки 
допоміжне для історичної науки значення, але й самостійне і це остан-
нє полягає як у вивченні історії архівів та архівного законодавства (в 
цьому архівознавство стикається з історичною наукою і певною мірою 
допомагає їй), так і в розробці самостійних проблем збереження ар-
хівацій для зручного користування ними з практичною та науковою 
метою”17. Формування  допоміжними історичними дисциплінами спе-
цифічних методів та самостійної мети досліджень вважав обґрунтова-
ною підставою виокремлення з них окремих спеціальних дисциплін 
С. М. Каштанов18. Статус самостійної самодостатньої науки, пробле-
матика якої охоплює все, що стосується архіву в найширшому розу-
мінні цього слова, обстоював польський науковець Адам Камінський19. 
Наприкінці XX ст. О. М. Медушевська пояснювала віднесення профе-XX ст. О. М. Медушевська пояснювала віднесення профе- ст. О. М. Медушевська пояснювала віднесення профе-
сійно пов’язаних із документами, архівами та історичними джерелами 
галузей науки і діяльності до допоміжних або службово-прикладних 
уявленням суспільства у XX ст. про гуманітаристику як “вторинне і 
необов’язкове для серйозного вивчення поля діяльності”20. Водночас, 
як прихильниця і репрезентант концепції архівів як складової пам’яті 
ноосфери, вона стверджувала, що ці дисципліни на сучасному етапі 
тяжіють до вироблення разом із природничими та точними науками 
спільних підходів для становлення єдиної науки про людину і мають 
непересічне значення для формування суспільної свідомості21.



37СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Особливе місце серед міждисциплінарних зв’язків архівознавства 
із дисциплінами цієї групи мають ті, що спираються на принцип похо-
дження і пов’язані з поняттям про життєвий цикл документа22. Йдеть-Йдеть-
ся, зокрема, про зв’язки з документознавством та діловодством як його 
практичною сферою, історією державних установ, джерелознавством 
тощо. Зв’язок архівознавства з документознавством як наукою, що 
комплексно вивчає характеристики документів, процеси їх створення, 
зберігання, функціонування, а також історію розвитку цих характерис-
тик і процесів23, та діловодством як видом практичної діяльності, що 
охоплює процеси документування службової інформації, організаційної 
роботи зі службовими документами24, зумовлений насамперед спіль-
ністю об’єкта дослідження. Утім, документознавство й діловодство 
та архівознавство мають своїм об’єктом документ25 на різних стадіях 
життєвого циклу. Документознавство й діловодство досліджують до-
кументи, що перебувають у актуальному, динамічному стані, тобто на 
стадії виконання ними тієї соціальної функції, заради якої вони ство- вони ство- ство-
рювалися. Архівознавство ж вивчає документи на статичній стадії – 
як такі, що втратили актуальність, але зберігають наукову і культурну 
цінність й реалізують свою мнемонічну функцію. Ці дисципліни, як за- й реалізують свою мнемонічну функцію. Ці дисципліни, як за-. Ці дисципліни, як за-Ці дисципліни, як за-і дисципліни, як за-
уважував російський теоретик архівознавства В. М. Автократов, близькі 
також увагою до процесу документування, який він визначав як процес 
і способи закріплення інформації для використання і зберігання26. На 
походженні терміна “документування” від слова “документ” наголо-
шував російський учений К. Г. Мітяєв, розглядаючи документування, 
по-перше, як “процес фіксації інформації”, по-друге, як вказівку на те, 
що “носієм тієї чи іншої інформації є документи, що інформації при-
таманний діловий характер і засвідчується документами”27. Сукупність 
процесів створювання службових документів, змістом яких є органі-
заційно-розпорядча документація та організація документообігу (тоб-
то, руху службових документів в установі від дати створення до дати 
виконання чи надсилання), формування справ, зберігання службових 
документів, користування ними у поточній діяльності установи нале-
жить до предметної сфери загального діловодства28. Для архівознав-
ства процес документування службової інформації має непересічне 
значення, оскільки фіксує факти вироблення, прийняття і виконання 
управлінських рішень у конкретній установі і всебічно відображає ді-
яльність установи-фондоутворювача. Важливе значення в діловодстві й 
архівознавстві має пов’язане з процесом створення й функціонування 
документа поняття про юридичну силу документа29, під якою розумі-
ють властивість документа, надану йому чинним законодавством, що є 
підставою для вирішення правових питань, здійснення правового регу-
лювання та (або) управлінської функції30.
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Існує й ширше розуміння процесу документування. Так, у  Міжна-
родному бібліографічному інституті31 під терміном “документування” 
розуміли надання вичерпної документації про що-небудь, тобто орга-
нізацію залучення до суспільного обігу всього комплексу письмових 
чи графічних джерел людського знання, представлених різними доку-
ментами, переважно – друкованими текстами32. На специфіку проце-
су документування, яка підкреслює його наддисциплінарний характер, 
зауважували російські вчені В. М. Виноградов, Н. І. Стяжкін, М. Ш. 
Цаленко, В. Г. Чумаченко. На їхню думку, документування притаманне 
лише людському суспільству і призначене для фіксації індивідуального 
або групового знання з наступним його поширенням і багаторазовим 
відтворенням33. Таке розуміння процесу документування має значення 
для архівознавства не лише з огляду на специфіку формування фондів 
особового походження, але й урахування його точок дотику з інформа-
ційними та соціологічними науками.

Слід зазначити, що науковці пострадянського простору розрізняють 
у структурі сучасного документознавства спеціальне, загальне та 
історичне документознавство. “Єдиним конституйованим представ-
ником” (за влучним висловлюванням відомого українського доку-
ментознавця С. Г. Кулешова34) і найдетальніше розробленим напря-
мом спеціального документознавства є традиційне або управлінське 
документознавство, яке вивчає теорію та методику документуван-
ня управлінських процесів. Воно зосереджує увагу на типології та 
класифікації управлінських документів, вивченні моделей їхніх ха-
рактеристик змісту та зовнішньої форми, на функціях управлінських 
документів та окремих характеристиках документної інформації35. У 
зарубіжній науці, яка не оперує поняттям “документознавство”36, близь-
кий до проблематики управлінського документознавства зміст має 
дисципліна “керування документаційними процесами” (англ. “records 
management”). Саме управлінське документознавство має найтісніший 
зв’язок із архівознавством, оскільки його головним об’єктом є управ-
лінська документація, а спрямовані на застосування в діловодстві ре-
зультати досліджень дають підстави для розвитку теоретичних засад 
фондування, обліку, експертизи цінності, формування архівного фонду, 
класифікації архівних документів. Дотримання наступності, уніфікації 
та безперервності в організації та описуванні документів від їх створен-ості в організації та описуванні документів від їх створен- в організації та описуванні документів від їх створен-
ня в діловодстві до зберігання в архіві українська дослідниця К. Т. Се-
ліверстова визначила як принцип континуїтету37.

Окрім того, існує й історичне підґрунтя цих зв’язків. Фундато-
ром документознавства як наукової дисципліни вважають К. Г. Мітя-
єва, який виокремив її з архівознавства. У 1940-х роках, викладаючи 
в Московському державному історико-архівному інституті курс “Тео-
рія і практика архівної справи”38, вчений запровадив окремий підроз-
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діл цього курсу – “Загальне документознавство”, в якому розглядалися 
класифікація документів Державного архівного фонду, методика ви-
вчення документів та стисла історія діловодства. Таким чином, він об-
ґрунтував теоретичні засади нового наукового напряму, зосереджуючи 
увагу переважно на управлінській документації, зокрема – організацій-
но-розпорядчій. З розвитком науки погляди змінювалися, почали по-
ступово формуватися інші напрями спеціального документознавства: 
кінофотофонодокументознавство (аудіовізуальне), картографічне, на-
уково-технічне документознавство тощо. У 1960-х роках К. Г. Мітяєв 
визначив документознавство як “наукову дисципліну, що вивчає в іс-
торичному розвитку способи, окремі акти і системи документування 
явищ об’єктивної дійсності та створювані в результаті документування 
окремі документи, їхні комплекси та системи”39. Вчений розглядав його 
в тісному зв’язку з архівною справою з огляду на те, що основну масу 
документів, які зберігаються в державних архівах, складають утворені 
в діловодстві документи службового походження, і вважав, що доку-
ментознавство має стати “вступом у теорію і практику роботи з доку-
ментами в архівах”40. У 1970-х роках документознавство розвивалося 
як теорія документаційного забезпечення управління, однак документ 
уже почали розглядати як інформаційну систему (А. М. Сокова41). Зго-
дом набули поширення думки про те, що документознавство має до-
сліджувати не лише управлінську документацію, а й всю сукупність 
документів (Я. З. Лівшиць42, А. М. Сокова43). До сфери його досліджень 
було включено машиночитані, пізніше – електронні документи. Резуль-
тати таких досліджень мають непересічне значення для архівознавства, 
до функцій якого додалися проведення експертизи цінності та забез-
печення збереженості електронних документів, які широко обговорю-
ються архівною спільнотою в останні десятиліття XX ст.– першому 
десятилітті XXI ст.

Як доведено вченими, теорія документа у спеціальному, зокрема 
управлінському, документознавстві спирається на здобутки загального 
документознавства. За визначенням С. Г. Кулешова, загальне докумен-
тознавство є “метанауковою надбудовою для всіх наук документаль-
но-комунікаційного циклу, що пов’язані з вивченням характеристик 
зовнішньої форми, змісту, функцій документа, проблемами його класи-
фікації та типології, закономірностей історії та функціонування, а також 
розробленням універсальних технологій роботи з документами”44. Істо-
рія документознавства свідчить про періодичну актуалізацію питання 
щодо існування метанауки про документ. Першим це питання порушив 
геніальний бельгієць Поль Отле (1868–1944), сформулювавши на по-
чатку 1930-х років постулат про необхідність “загальної  науки і техно-
логії документа” – “документології” або “бібліології”, яка б “системно 
охоплювала всю сукупність відомостей, що належать до вироблення, 
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зберігання, поширення і використання рукописів та будь-яких доку-
ментів”45. Запропонований Полем Отле термін набував нових значень у 
другій половині XX ст., зокрема в працях Б. С. Ілізарова, Л. А. Дубро-XX ст., зокрема в працях Б. С. Ілізарова, Л. А. Дубро- ст., зокрема в працях Б. С. Ілізарова, Л. А. Дубро- С. Ілізарова, Л. А. Дубро-С. Ілізарова, Л. А. Дубро- Ілізарова, Л. А. Дубро-Ілізарова, Л. А. Дубро- А. Дубро-А. Дубро- Дубро-Дубро-
віної, С. Г. Кулешова, М. В. Ларіна, К. Г. Мітяєва, Г. М. Швецової-Вод- Г. Мітяєва, Г. М. Швецової-Вод-Г. Мітяєва, Г. М. Швецової-Вод-
ки, В. В. Бездрабко та ін. Наприклад, Б. С. Ілізаров “документологією” 
вважав метанауку, що об’єднала б усі дисципліни, для яких документ 
є об’єктом дослідження: архівознавство, археографію, документознав-
ство, інформатику, джерелознавство46. На його думку, в процесі між-
дисциплінарної інтеграції цих дисциплін відбувається запозичення 
передусім методичних та методологічних знань. Про “майбутню теоре-
тичну дисципліну, об’єктом якої стануть письмові документи всіх кра-
їн і часів” мріяв професор паризької Школи хартій А. Жирі47. Натомість 
С. Г. Кулешов не поділяє думки щодо “документології” та “загального 
документознавства”, делегуючи компетенції цієї наукової дисципліни 
розроблення “питань теорії документа, вивчення закономірностей ге-
незису та еволюції документів, загальні для всіх наук проблеми функ-
ціонування документів, практики їхнього створення і роботи з ними”48. 
Результати здійснюваних у межах загального документознавства дослі-
джень складу і змісту функцій документа, зокрема під час прояву його 
різних функцій (як засобу комунікації, джерела інформації, пам’ятки 
культури) важливі для поглиблення поняття про методи архівознав-
ства, зокрема розроблення принципів функціонального аналізу.

До архівознавства має відношення й історичне документознавство, 
орієнтоване на вивчення закономірностей утворення документів, істо-
ричних аспектів уніфікації форм управлінських документів та систем 
документації. Виокремлення цього напряму в документознавстві нале-
жить А. М. Соковій, яка першою обґрунтувала принцип історизму в 
документознавстві та визначила завдання конкретно-історичного ана-
лізу в цій науці49. Розглядаючи міждисциплінарні зв’язки історичного 
документознавства, вчена наголошувала на його близькій спорідненос-
ті з джерелознавством, завдання якого полягає у вивченні закономір-
ностей походження джерел, з’ясуванні їх автентичності, достовірності, 
адекватності джерел історичній дійсності, інформаційного потенціалу, 
визначення складу і структури джерельної бази, розробленні теорії та 
методики виявлення, відбору та опрацювання джерельної інформації, 
використання її в наукових дослідженнях. Міждисциплінарне значен-
ня джерелознавства полягає у виробленні загальних прийомів наукової 
критики та методів роботи з усією масою історичних джерел. У цьому 
контексті А. М. Сокова орієнтувала на застосування джерелознавчого 
підходу до наукового розроблення критеріїв складання переліків доку-
ментів із термінами їх зберігання та номенклатур справ, проведенні екс-
пертизи цінності документів, стандартизації характеристик документа 
задля забезпечення можливості його подальшого архівного зберігання і 



41СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

використання як історичного джерела, тобто продукта матеріальної чи 
духовної культури, призначеного для отримання відомостей про проце-
си суспільного розвитку. Тим самим вона опосередковано звертала ува-
гу на взаємозумовленість окремих напрямів документознавства, джере-
лознавства та архівознавства. З огляду на “дуже високу міру подібності 
головного концептуального завдання” історичного документознавства 
та джерелознавства, яке полягає у виявленні закономірностей утворен-
ня документів/історичних джерел, С. Г. Кулешов справедливо наголо-
шував на необхідності поглибленого розроблення проблем історичного 
документознавства50.

Зауважимо, що проблема трансформації документа в історичне 
джерело, фази якої фіксує ланцюжок “документ – архівний документ – 
історичне джерело”, однаково важлива як для документознавства, так і 
для архівознавства та джерелознавства. Вона є визначальною, зокрема 
для міждисциплінарних зв’язків двох останніх наук, які мають об’єктом 
дослідження документ у його різних іпостасях – архівний документ та 
історичне джерело. 

Питання переходу архівного документа в стан історичного дже-
рела сучасними науковцями тлумачиться неоднозначно. Воно одна-
ково актуальне, як для архівознавства, так і для документознавства 
та джерелознавства. Свідченням цього є, зокрема, започатковані 1994 
року Всеросійським науково-дослідним інститутом документознав-
ства і архівної справи в Москві наукові конференції “Архивоведение и 
источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия 
на современном этапе”.

Існують думки про те, що архівний документ набуває властивостей 
історичного джерела за умови його наукового освоєння, оприлюднення, 
залучення до наукового, суспільного, культурного обігу (В. П. Козлов, 
О. М. Медушевська, С. О. Шмідт, В. А. Савін),  про іманентно прита- М. Медушевська, С. О. Шмідт, В. А. Савін),  про іманентно прита-М. Медушевська, С. О. Шмідт, В. А. Савін),  про іманентно прита- Медушевська, С. О. Шмідт, В. А. Савін),  про іманентно прита-Медушевська, С. О. Шмідт, В. А. Савін),  про іманентно прита-
манні архівному документу властивості історичного джерела поза діяль-
ністю історика, оскільки ретроспективна інформація існує об’єктивно 
(А. В. Єлпатьєвський, К. Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор- В. Єлпатьєвський, К. Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор-В. Єлпатьєвський, К. Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор- Єлпатьєвський, К. Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор-Єлпатьєвський, К. Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор- Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор-Г. Мітяєв), про поєднання документами інфор- Мітяєв), про поєднання документами інфор-Мітяєв), про поєднання документами інфор-
маційної, наукової та мнемонічної функцій з управлінською (М.- А. Ша-
бен та ін.)51. Так, знаний російський архівознавець В. П. Козлов наголо-
шував, що “архівний документ стає історичним джерелом лише тоді, 
коли він стає публічним, тобто відомим і рівнодоступним”52. Саме відо-
мість та доступність оригіналу документа вчений вважає головною від-вважає головною від- головною від-ою від- від-
мінністю архівного документа від історичного джерела. Його теза про 
доступність оригіналу архівного документа викликала дискусію серед 
науковців. Зокрема, заперечення цієї думки В. А. Савін аргументував 
збереженням властивостей історичного джерела документом, оригінал 
якого може бути втрачений, на прикладі тексту “Слова о полку Ігоре-
вім”53. Думку про те, що архівний документ стає власне історичним 
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джерелом лише тоді, коли його починає вивчати історик, висловив 
С. О. Шмідт. При цьому вчений виокремлював стадію “доджерела”, 
розуміючи її як стан архівного документа – потенційного історичного 
джерела, не залученого до наукового обігу54. Відомий український учений 
М. Я. Вар шавчик розрізняв потенційність та реальність не джерел, а 
інфор мації, зафіксованої в них. Не залучену дослідником до наукового 
обігу інформацію історичного джерела він вважав потенційною, а 
використану в науковому дослідженні, конкретну інформацію джерела, 
що дає змогу з’ясувати якесь питання, – актуалізованою55. Загалом цю 
ідею поділяє С. Г. Кулешов, стверджуючи, що архівний документ – 
“доджерело” і архівний документ – історичне джерело є станом одного 
і того самого об’єкта з однаковими властивостями, “архівний документ 
перебуває у стані історичного джерела в процесі його вивчення для  
вирішення завдань історичного дослідження”56. Водночас, зважаючи на 
обмеженість індивідуального знання історика, котрий досліджує те чи 
інше джерело, він пропонує вважати таким, що має офіційний статус 
історичного джерела, архівний документ, інформація про який включе-
на до каналів наукової комунікації57. 

Протилежну позицію обстоював проф. А. В. Єлпатьєвський, вва-
жаючи, що думка про те, що архівний документ стає джерелом лише 
за умови контакта з істориком, “суперечить сенсу і сутності архівної 
роботи”58. На притаманності якостей історичного джерела архівному 
документу до проведення джерелознавчого аналізу наголошував і проф. 
К. Г. Мі тяєв, вказуючи, що джерела проходять “через руки і мозок 
архі віста”59 перед тим, як вони потраплять до дослідника. Водночас 
у професійній літературі того часу експертиза цінності архівних 
документів, їх від бір на державне зберігання трактувалася як початкова 
стадія джерело знавчого дослідження60.

Близькі погляди на цю проблему притаманні французькому архі-
вознавству. Констатація одночасного виконання кількох функцій (ін-
формаційної, управлінської, мнемонічної) зумовлює особливу увагу 
до організації діловоства. За влучним висловлюванням М.-А. Шабена, 
окремі групи документів (акти громадянського стану, земельні ка-
дастри, патенти на винаходи тощо) можна назвати “архівами за поход-
женням”, тобто розглядати їх як історичне джерело на всіх етапах жит-
тєвого циклу61. 

Актуальність цієї та іншої проблем міждисциплінарної взаємодії 
архівознавства та джерелознавства засвідчували й пошуки в цьому 
полі російськими дослідниками інтегрованої дисципліни. У другій по-
ло вині 1970-х років, коли в джерелознавстві формувалася тенденція 
до специфікації його окремих сфер (лінгвістичне, археологічне, етно-
графічне та інше джерелознавство), С. О. Шмідт висловив думку про 
необхідність виокремлення конкретної історичної дисципліни, покли-
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каної вивчати джерела з історії архівів та з історії археографії – архівно-
го джерелознавства62. Майже два десятиліття по тому до цієї проблеми 
детальніше звернувся відомий російський джерелознавець В. В. Каба-відомий російський джерелознавець В. В. Каба-В. В. Каба- В. Каба-В. Каба- Каба-Каба-
нов. Визначальними рисами архівного джерелознавства вчений вважав 
протилежність його “друкованому джерелознавству”, тісний зв’язок з 
архівною евристикою та застосування цією дисципліною джерелознав-цією дисципліною джерелознав-джерелознав-
чих методів у дослідженні діловодних документів. Орієнтоване на не 
тиражовані для публічного використання документи, архівне джерелоз-
навство, на його думку, повинно мати справу з первісним, “чистим” до-
кументом, створеним “у надрах” тієї чи іншої установи або написаним 
тією чи іншою приватною особою63. Коментуючи ідеї В. В. Кабанова, 
А. В. Єлпатьєвський зазначав, що архівне джерелознавство, окрім виз-
начення цінності документів, має включати питання їх наукового опи-
сування та організації використання. Відмінне трактування архівного 
джерелознавства запропонував Є. В. Старостін, спираючись не на спосіб 
вироблення документа (писемний – друкований), а на розуміння дже-а (писемний – друкований), а на розуміння дже- (писемний – друкований), а на розуміння дже-– друкований), а на розуміння дже-друкований), а на розуміння дже-
рел як об’єктів культури. Призначення архівного джерелознавства (або 
архівології) – дисципліни на стику джерелознавства, архівознавства, 
документознавства та історичної інформатики – він убачав у аналізі 
всього комплексу джерел, створюваних у процесі функціонування дер-
жавних, громадських і приватних архівосховищ, рукописних відділів 
бібліотек і музеїв, центрів документації тощо, а також у комплексному 
вивченні всього процесу документування досвіду людства64. На думку 
вченого, архівологія має відповідати на питання, як ішов процес до-
кументування, роль у ньому державного і приватного сектора, чому і 
як збереглося те чи інше джерело, комплекс документів, архів, бібліо-
тека, музей та ін., які історичні пам’ятки мали бути, але не збереглися 
з якихось причин, як впливає розвиток інформаційних технологій на 
збереженість документальної пам’яті суспільства, до якого типу пись-
мової (архівної) цивілізації варто віднести те чи інше суспільство. Все 
це зумовлює виняткове значення архівного джерелознавства для пра-
вильного прочитання джерела. 

Тісний зв’язок архівознавства та джерелознавства простежується і 
в застосовуваних цими науками методах дослідження. Так, архівознав-
ство широко послуговується джерелознавчими методами для проведен-
ня експертизи цінності архівних документів, їх класифікації тощо. У 
процесі розвитку джерелознавства як науки особливу роль відіграва-
ла в цих питаннях методологічна процедура критики джерел: зовніш-
ньої (попереднє дослідження зовнішніх особливостей джерела: письма, 
мови, форми тощо) та внутрішньої (з’ясування достовірності інформа-
ції, яку містить джерело) (за Ш.-В. Ланглуа та Ш. Сеньобосом65) або 
аналітичної (встановлення об’єктивності та наукової цінності джерела 
і вилучення з нього достовірної інформації) та синтетичної (здобування 
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сукупності наукових фактів із комплексу джерел) (за М. Я. Варшавчи- Я. Варшавчи-Я. Варшавчи- Варшавчи-Варшавчи-
ком66). Як наголошував В. М. Автократов, джерелознавчий підхід “втор-
гається” в теоретичні питання класифікації та фондування документів, 
їх пошуку та описування67. Дослідницькі прийоми зовнішньої критики 
в архівознавстві використовують, зокрема, для з’ясування авторства, 
фондової належності, часу і місця створення документів. Водночас у 
джерелознавстві широко застосовуються здобутки архівної науки, зде-
більшого в сфері історії архівної справи, архівної евристики, архівної 
біографістики тощо.

Не менш важливі для архівознавства і методи дипломатики (франц. 
Diplomatique – все, що має відношення до дипломів, грамот або дого- – все, що має відношення до дипломів, грамот або дого-
ворів; від лат. diploma, пов’язаного походженням із грецьк. δίπλωμα – 
складений удвоє аркуш, офіційний документ) – спеціальної історичної 
дисципліни, що вивчає джерела особливого типу – акти (від лат. “actum 
est” – “здійснено”). Відомо, що в давньому Римі актами вважали поста-
нови публічної влади: розпорядження сенату або імператора; протоколи 
нарад і судових засідань; постанови, періодичну інформацію; хроніку 
тощо. За доби середньовіччя до актів відносили документи – дипломи, 
що фіксували права та слугували юридичним доказом, підтверджува-
ли особливі права чи привілеї особи, якій було видано акт. Із часом 
кількість різновидів актів збільшувалася, а їхній правовий характер (ак-
тів, дипломів, грамот, хартій тощо) став визначальним для окреслення 
об’єкту дипломатики. Так, класик австрійської дипломатики, дослідник 
документальної спадщини Каролінгів Теодор Зіккель, надаючи  понят-
тю “акт” значення писемного, відповідно оформленого “судження про 
предмети правового характеру”68, запровадив для його означення саме 
термін  “die Urkunde”69 (з нім. документ, акт, грамота, посвідчення), 
а не “die Akte” (з нім. – офіційний документ, хартія; у множині – die 
Akten – ділові папери, документація). Вважаючи актами надвид дже-n – ділові папери, документація). Вважаючи актами надвид дже- – ділові папери, документація). Вважаючи актами надвид дже-
рел, що об’єднує ріднорідні за своєю функцією види, відомий росій-
ський учений С. М. Каштанов, наголошував, що  “дипломатика – это 
не наука о “дипломах” в том или ином узком смысле слова, а наука о 
документах в более широком понимании” і повинна розглядати акти 
в єдності форми і змісту як історичне джерело і факт історії70. Близь-
кими до завдань архівознавства і джерелознавства є завдання дипло-
матики, пов’язані з вивченням зовнішніх ознак та аналізом структури 
та внутрішньої форми актових документів, їх датуванням, з’ясуванням 
походження, функцій та достовірності. У радянській історичній науці 
дипломатика мала назву “актове джерелознавство” і не виокремлюва-
лася із джерелознавства71.

У свою чергу саме з дипломатики, синкретичної на перших етапах 
розвитку науки, що виникла як учення про оригінальність та досто-
вірність документальних джерел (лат. ars discernendi diplomata vera ac 
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falsa), веде своє походження архівознавство. Конституювання дипло-), веде своє походження архівознавство. Конституювання дипло-
матики як науки пов’язують із ім’ям автора праці “Дипломатика” (“De 
re diplomatica”) (Париж, 1681) ченця-бенедиктинця Жана Мабільона  
(1632–1707)72, який розробив наукові критерії перевірки достовірності 
актів і обґрунтував принципи їх формулярного аналізу. Спонукою до 
написання цієї епохальної праці була потреба в обґрунтованій відповіді 
на висловлені в праці1675 р.73 єзуїта Даніеля ван Папеброка та Готфрі-
да Хентена сумнівів щодо автентичності документів Меровінгів, час-
тина з яких зберігалася в архіві монастиря Сен-Дені. Розроблені Д. ван 
Папеброком критерії і підходи до перевірки автентичності документів, 
не апробовані на конкретних документах, дали йому підстави приєдна-
тися до прихильників, які визначали документи Меровінгів як фальси-
фікати. Мавристи, зважаючи на практичний досвід праці Ж. Мабільона 
в монастирях Сен-Дені та Сер-Жермен і науковий авторитет, доручили 
йому довести достовірність цих документів, оскільки вони були тісно 
пов’язані з історією ордену. Відтак через шість років побачив світ трак-
тат, із шести книг, назва якого послужила подальшому найменуванню 
історичної дисципліни. 

У праці йшлося про принципи комплексного дипломатичного та 
палеографічного дослідження середньовічних манускриптів і рукописів 
на предмет з’ясування їх достовірності. Ж. Мабільон указав на різницю 
в структурі та способах відтворення тексту в різних типах документів, 
обґрунтовував принципи класифікації актів і грамот, розглянув зовніш-
ні ознаки, стиль документів і грамот, методи визначення достовірності 
та датування актів за особливостями стійких формул, вживаних у кан-
целяріях певного часу тощо. Автор звернув також увагу на роботу кан-
целярій, розподіл обов’язків між її працівниками, на використання та 
поширення печаток, найменування свідків та характер підписання до-
кументів. Детально розглядалися стилі письма, види шрифтів, їх ство-
рення та розповсюдження. Окрема книга містила список франкських 
палаців і резиденцій зі стислою історією їх заснування та особливос-
тями документотворення. Теоретичні міркування демонструвалися на 
прикладі численних текстів грамот, уміщених у додатках. Додатком до 
теоретичної частини, на відміну від звіту Д. ван Папеброка та Г. Хен-
тена, слугували численні приклади документів, у тому числі у вигляді 
факсимільних гравюр П’єра Гіффарта. Саме у використанні численної 
колекції джерел для наочної демонстрації дієвості методів дипломатич-
ного та палеографічного аналізу середньовічних документів у поєднан-
ні із систематизацією раніше апробованих методів (Д. Папенброк) по-
лягає визнана світовою історіографією заслуга Ж. Мабільона. Ця праця 
не лише засвідчила появу нової наукової дисципліни – дипломатики, а 
й сприяла формуванню архівної науки, палеографії, сфрагістики.

У процесі розвитку дипломатики сформувалися її напрями (дипло-
матика імператорських і королівських грамот, дипломатика папських 
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грамот, дипломатика приватних актів), виокремилися самостійні науко-
ві дисципліни (архівознавство, палеографія, сфрагістика), розширилося 
розуміння об’єкта і предмета дипломатики. Важливий для архівознав-
ства формулярний аналіз (з’ясування структури формуляра джере-
ла, виявлення стійких початкових і прикінцевих діловодних формул) 
як провідний метод дипломатики остаточно утвердився в працях ав-
стрійських, німецьких та французьких науковців кінця XVIII–ХІХ ст.: 
А. Жирі, М. Пру, І. К. Гаттерер,  Ю. Фіккер, Т. Зіккель74. Так, Т. Зіккель 
і Ю. Фіккер на прикладі дослідження формуляру і канцелярського по-
ходження та змісту (особливостей феодального імунітету) дипломів 
Каролінгів обґрунтували необхідність поєднання дипломатичного ана-
лізу з вивченням правового змісту актів та палеографічного аналізу по-
черку і запровадили схему поділу актового формуляру на “протокол” 
(початковий протокол), “текст” (контекст) та “есхатокол” (кінцевий 
протокол) та виявили стійкі формули в кожній частині75. Ця схема не-
забаром знайшла поширення в європейській дипломатиці, яка велику 
увагу приділяла формуляру, почеркам і печаткам грамот, питанню про 
їх канцелярське та позаканцелярське походження, складу посадових 
осіб канцелярії. “Архівна наука є наукою спостереження. У диплома-
тиці, документ, що є предметом дослідження, має бути описаним та 
дослідженим”, – зазначав Бруно Дельмас76. Дипломатичне вивчення 
актів як джерел правового характеру та їх ролі в еволюції суспільних 
відносин опиралося на знання про історію канцелярій установ, у діяль-
ності яких вони утворилися. Тим самим воно співмірне з дослідженням 
історії фондоутворювачів у архівознавстві. Водночас у дослідженнях 
зберігання і використанні актів дипломатика послуговується відомос-
тями з історії архівної справи. 

Матеріал для дослідження процесу створення установами доку-
ментів, що на наступному етапі свого “життєвого циклу” складуть ар-
хівний фонд, дає історія державних установ і громадських об’єднань, 
що висвітлює в розвитку структуру і функції державних, політичних, 
громадських інститутів. Як наголошував В. М. Автократов, “з профе-
сійної точки зору архівістів, історія установ – переважно історія фон-
доутворювачів”77. Оскільки, організація архівного фонду тієї чи іншої 
установи/організації в державному архіві, де дотримуються провінієн-
цпринципу, відповідає структурі, укладеній у діловодстві цієї установи, 
результати досліджень у галузі історії державних установ і громадських 
об’єднань дають в архівознавстві підґрунтя для розроблення систем об-
ліку, вивчення закономірностей фондування, функціонального аналізу 
фондоутворювачів. Вивчення історії державних установ і громадських 
об’єднань допомагає виявленню закономірностей формування сукуп-
ної архівної спадщини та розподілу інформації в її складі, запобіганню 
дублювання інформації. Дані цієї дисципліни використовуються і прак-
тичній діяльності архівістів під час укладання списків джерел комплек-
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тування архівних установ, укладання історичних довідок про фонди, 
підготовки архівних довідників. 

Оскільки цінні документні комплекси утворюються також за життя 
та діяльності видатних осіб, родин, родів, архівознавство використовує 
факти і методи генеалогії (греч. genealogia – родовід), що займається 
вивченням історії родів, походження окремих осіб, встановленням ро-
динних зв’язків, складанням родоводів. Основним серед таких методів 
є метод побудови моделі родинних зв’язків, що передбачає ретельне 
вивчення генеалогічної інформації про членів роду, включаючи засно-
вника роду і всіх нащадків. Існують різні форми фіксації генеалогічної 
інформації: родовідне дерево – графічне зображення у вигляді дере-
ва, в кореневищі якого вказується ім’я засновника роду, далі всі члени 
основної і бічних гілок роду, їх шлюбні зв’язки; генеалогічні таблиці – 
вертикальні, горизонтальні, колоподібні таблиці предків (висхідні) та 
таблиці нащадків (нисхідні), таблиці споріднення (для показу родинних 
зв’язків кількох родів), родовідні розписи. Знання з генеалогії прислу-
говуються архівній евристиці. Нова хвиля відродження національної 
самосвідомості, що розглядається в сучасній науці як суспільно-полі-
тичний і соціокультурний феномен, актуалізувала генеалогічні дослі-
дження, поглибивши міждисциплінарні зв’язки генеалогії та архівоз-
навства.

Результати досліджень дисциплін, що відокремилися від диплома-
тики, – сфрагістики, палеографії – так само мають істотне значення для 
архівознавчих досліджень. Відомості зі сфрагістики78 або сигілографії 
(від грецьк. σφραγις – печатка, лат. – sigillum) – спеціальної історичної 
дисципліни, що вивчає печатку як історичне джерело та історико-куль-
турну пам’ятку79, залучають до визначення автентичності та датування 
писемних документів та пам’яток мистецтва і культури. У сфрагісти-
ці поняття “печатка” поширюється також на штампи та їх відтиски, 
залишені на різних матеріалах – металі, воску, сургучі, папері. Вико-
ристання результатів аналізу печаток для визначення автентичності до-
кументів правового характеру запровадив Жан Мабільон у згадуваній 
праці “De re diplomatica”. Застосування печаток відоме з найдавніших 
часів. Починаючи від ІV–ІІІ ст. до н. е. вони засвідчували вірогідність 
листа. Важливими для з’ясування автентичності та датування докумен- Важливими для з’ясування автентичності та датування докумен-
та є такі елементи змісту печатки як легенда, що описує її зображення, 
окреслює компетенцію та стосунок до інших печаток цього ж власни- власни-власни-
ка, вказує на топографічні, хронологічні, політичні, релігійні, звичаєві 
елементи та епіграф, що становить собою напис про належність печат-
ки власнику. Датуванню документа може слугувати й мова та мате-
ріальна основа документа (наприклад, із заміною пергамента папером 
у часи пізнього середньовіччя прикладні печатки поступово замінили 
на вислі80). Джерельне значення мають і печатки, що збереглися окремо 
від документів, які вони колись посвідчували. Вивчення таких печаток 
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цінне для досліджень історії інститутів державної влади, результатами 
яких послуговується архівознавство.

Не менш важливі для архівознавства результати досліджень з па-
лео графії, що вивчає зовнішні ознаки рукописних пам’яток у їх іс-
торичному розвитку і відіграє помітну роль у розумінні документа. 
Основне завдання палеографії полягає в “знании происхождения, видо-
изменений и распространений письмен” (І. І. Срезнєвський)81 або, гово-
рячи сучасною мовою, – у повній зовнішній атрибуції тексту, що охо-
плює вивчення графіки букв, їх еволюції, особливостей систем письма; 
правильне, безпомилкове прочитання тексту, реконструкцію втрачених 
текстів або їх частин, датування тексту, з’ясування авторства та місця 
створення документа, з’ясування його достовірності й виявлення під-’ясування його достовірності й виявлення під-ясування його достовірності й виявлення під-
робок. Вважають, що відправною точкою у розвитку палеографії були 
роздуми Жана Мабільона про стилі письма, види шрифтів, їх створення 
та розповсюдження в останньому розділі першої книги та аналіз при-
кладів у п’ятій книзі “De re diplomatica”. Спостереження за сукупністю 
палеографічних особливостей тексту (графікою букв, матеріалом для 
письма, прикрасами, засобами письма) та виявлення їх відповідності 
один одному для певного періоду часу склали основу палеографіч-
ного методу. В окремих випадках правильність прочитання тексту та 
з’ясування авторства не можливе без знань з криптографії – окремої 
галузі палеографії, що вивчає графіку систем тайнопису, який спершу 
застосовували для шифрування імені автора, а згодом використовували 
з політичних, дипломатичних та інших міркувань. Палеографічний ме-
тод є необхідною складовою дипломатичного вивчення актів і застосо-
вується іншими спеціальними історичними дисциплінами, в тому числі 
архівознавством. Слід зазначити, що на початку XIX ст. дипломатика, 
текстологія, палеографія та археографія складали синкретичний напрям 
вивчення рукописів – “манускриптознавство”82.

Археографія (від грец. άποκρυφος – стародавня, грец. γραφω – 
пишу) вивчає документальні публікації як прояв людського духа, роз-
робляє принципи, методи, способи їх підготовки (теоретична археогра-
фія), та займається їх реалізацією (прикладна археографія)83. Вона тісно 
пов’язана з архівознавством та архівною справою. У структурі при-
кладної археографії виокремлюють польову, камеральну та едиційну 
складову. Завданням польової археографії є збирання документальних 
пам’яток. Воно наближене до завдань архівної евристики та процесу 
комплектування архівних установ. Камеральна археографія близька за 
своїми принципами і підходами до наукового описування архівних до-
кументів, створення довідкового апарату архівів, організації архівних 
фондів. Едиційна археографія займається науковою публікацією істо-
ричних джерел і має спільну сферу діяльності з публікаторською ро-
ботою архівів. 
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Зближує архівознавство та археографію і розуміння поняття про 
документ як матеріальний об’єкт із закріпленою на ньому в різний спо-
сіб інформацією. Це особливо важливо з огляду на те, що саме архів-
ний документ є точкою “дотику”, “перетину” (В. П. Козлов, О. М. Ми-
хальченко) цих наук – об’єктом  для архівознавства і предметом для 
археографії. Документальна публікація – відтворення і тиражування 
з максимально можливим збереженням всіх особливостей і зовнішніх 
ознак документа та з залученням пояснювальних елементів (заголо-
вок, передмова, посилання, коментарі), які забезпечують ефективну 
взаємодію документа і користувача, – становить, за В. П. Козловим, 
об’єкт археографії84. Відмітну думку щодо об’єкту архівознавства 
та археографії  має Г. В. Боряк. Знаний український учений називає 
об’єктом археографії “архівні документальні інформаційні ресурси”85 і 
вважає його тотожним із об’єктом архівознавства. Поряд із науковою 
публікацією він розрізняє іншу методичну форму наукової археогра-
фічної репрезентації документів і документальних масивів – науковий 
опис. Ці форми притаманні як археографії, так і архівознавству. Оби-
дві дисципліни при спільності (чи спорідненості) об’єкта мають різ-
ні завдання: архівознавство вивчає проблеми організації документних 
комплексів, створення довідкового апарату та забезпечення збереже-
ності документів, а археографія – проблеми їх наукової репрезентації. 
“Архівазнаўства займаецца распрацоўкай пытанняў арганізацыі збору і 
захоўвання дакументаў, археаграфія – іх публікацыяй”, – наголошували 
В. П. Козлов та О. М. Михальченко у спільній публікації86. При цьому 
архівознавство та археографія послуговуються спільними методиками 
в науковій евристиці, розробленні окремих видів довідкового апарату, 
підготовці археографічних видань. 

Історія археографії засвідчує її виокремлення з архівознавства. Ві-
домо, що термін “археографія” вперше застосував французький лікар і 
археолог-аматор Шарль Спон  у праці “Miscellanea eruditae antiquitatis” 
(1685) у значенні “описання старожитностей”87. До Росії він потрапив 
“через посередництво” праці ще одного французького автора – А. Мі-
леня “Настанови до розуміння старожитностей”, котрий розумів його 
як будь-яке “роз’яснення пам’яток” – старожитностей, звичаїв та об-
рядів минулого88. Для означення теорії і практики видання документів 
у європейській традиції поняття “археографія” не  використовувалося 
і надалі89.

У Росії наукові засади археографії почали розвиватися в другій 
половині XVIII ст.90, зокрема товариствами історії та старожитностей 
і губернськими археографічними комісіями, які проводили цілеспря-
мовану роботу щодо пошуку, збирання, опису й публікації писемних 
пам’яток та архівних документів. У процесі цієї діяльності розробляли-
ся принципи археографічного аналізу та опису рукописів. Близьке до 
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сучасного розуміння поняття “археографія” запровадив до наукового 
обігу П. М. Строєв, який виступив 14 червня 1823 р. на засіданні Мос-
ковського товариства історії і російських старожитностей із програмою 
виявлення, описування та публікації історичних джерел. На той час ар-той час ар-
хеографія ще не мала статусу самостійної наукової дисципліни. Надалі 
практичні прийоми публікації архівних документів закріплювалися у 
прикладних методиках, вироблялися принципи і методи археографії, 
розвивалося археографічне знання. Початок формування археографії як 
окремої історичної дисципліни сягає 1920-х років. Автор першої спеці-
альної праці з археографії – М. Ф. Бєльчиков – розглядав археографію 
як спеціальний напрям роботи в архівосховищах “щодо приймання, роз-
бирання, систематизації та описування” документів, тобто як складову 
практичної діяльності архівів91. Водночас український архівознавець 
В. І. Веретенников зауважував, що вона “виходить за межі архівно-тех-
нічного описання”92. Створена в цей час при Центральному архівному 
управлінні УРСР Археографічна комісія мала своїм завданням підго-
товку довідників по фондах архівів та видання збірників архівних до-
кументів. Альтернативу її діяльності становила Археографічна комісія 
ВУАН, що ставила перед собою ширші наукові завдання розроблення 
теоретичних засад археографії як спеціальної історико-філологічної 
дисципліни, що займається пошуком, збиранням та археографічним 
описом рукописної книжності. З початком повної ідеологізації архів-
них установ у 1930-х роках археографічну роботу архівів було зведено 
до “обтяженої моноідеологією та цензурою” (за влучним висловлюван-
ня В. П. Козлова93) підготовки популярних пропагандистських видань, 
а теоретичні напрацювання в сфері археографії фактично припинено. 
Упродовж 1940–1960-х років археографія розглядалася як едицій-–1960-х років археографія розглядалася як едицій-1960-х років археографія розглядалася як едицій-
на науково-практична дисципліна, складова архівознавства. Лише у 
1970-х роках на сторінках журналу “Советские архивы” В. О. Черних, 
А. А. Курносов та С. О. Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін- А. Курносов та С. О. Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін-А. Курносов та С. О. Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін- Курносов та С. О. Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін-Курносов та С. О. Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін- Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін-Шмідт розгорнули дискусію щодо розумін-
ня археографії як самостійної науки, що займається не лише едицій-
ною діяльністю (архографія у “вузькому розумінні”), а й усім циклом 
робіт щодо запровадження історичних джерел до наукого обігу: зби- наукого обігу: зби-наукого обігу: зби-
рання, описування, видання (археографія в “широкому розумінні”). 
Утвердженню самостійного статусу археографії надалі сприяли праці 
Г. В. Боряка, Є. М. Добрушкіна, В. П. Козлова, О. Д. Степанського, 
М. Ф. Шумейка94 та ін. На цьому етапі почали детально розроблятися 
питання публікації окремих груп документів: актів (С. М. Каштанов)95, 
аудіовізуальних документів (В. М. Магідов)96, результати яких сприяли 
поглибленню архівознавчих досліджень у цьому напрямі.

З огляду на різноманітний склад і зміст Національного архівного 
фонду і сукупної архівної спадщини інших держав дотичним до проб-
лем архівознавства та архівної справи є також питання про особли-
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вості публікації документів нової доби. На відмінності методик опису 
та підготовки до друку стародавніх та нових документів наголошував 
український учений В. В. Німчук, який запропоновував відокремити 
від археографії споріднену дисципліну – “кайнографію” або “новогра-
фію”97. Виводив поза межі об’єкта традиційної археографії “синхрон-
ні” документальні публікації і А. Д. Степанський98. Однак пошуки в 
цьому напрямі не знайшли остаточного оформлення. Спільні наукові 
заходи (конференції, розширені наради, круглі столи), що проводяться 
з другої половини 1990-х років у різних країнах представниками дер-
жавних архівів, архівознавчих наукових установ (Білоруського науко-
во-дослідного інституту документознавства та архівної справи, Всеро-
сійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної 
справи, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства) та археографічними комісіями Російської Федера-
ції і Білорусі, Інститутом української археографії та дежерлознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо- М. С. Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо-М. С. Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо- С. Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо-С. Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо- Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо-Грушевського НАН України, засвідчують потребу в консо-
лідації зусиль архівознавців та археографів щодо вироблення, зокрема 
правил наукової публікації документів різних періодів, створення різ-
ного типу довідників тощо. 

Спільним для дисциплін третьої групи (бібліотекознавства як комп-
лексної соціогуманітарної науки про закономірності формування, роз-
виток і  функціонування бібліотек, особливості еволюції бібліотечно-ін-
формаційних ресурсів, їх формування та використання99; музеєзнавства 
як наукової дисципліни, що вивчає специфічну музейну причетність 
людини до дійсності та породжений нею феномен музею, досліджує 
процеси збереження і передавання соціальної інформації через музей-
ні предмети, а також розвиток музейної справи та напрямів музейної 
діяльності100) і архівознавства є їхні функції в суспільстві щодо “ін-
ститутів пам’яті”. Вивчення процесів, які визначали, що було варте 
пам’яті (згадування) а, головне, що було забуто навмисне або випад-
ково, належить до сфери міждисциплінарних досліджень. Колективне 
“пам’ятання” (згадування) і “забуття”, як зазначав відомий канадський 
учений Террі Кук, “відбувається завдяки галереям, музеям, бібліотекам, 
історичним пам’яткам, громадському визнанню, та архівам”101. Збере-
ження суспільної пам’яті через виконання цими установами спільної 
для них суспільної місії гарантує соціальну спадкоємність як на рівні 
окремих народів і націй, так і на глобальному рівні. Засновники інфор-
матики в Росії – О. І. Михайлов, А. І. Чорний та Р. С. Гіляревський – 
стверджували, що “повного оволодіння пам’яттю суспільство досягло 
лише тоді, коли перейшло від стихійного накопичення інформації про 
минуле до свідомої її концентрації і перетворення у спеціально засно-
ваних депозитаріях”102. Історія установ пам’яті має спільне коріння (як 
відомо, синкретичні сховища Стародавнього світу одночасно викону-
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вали функції і архівів, і бібліотек), інкорпорації музейних підрозділів 
до структури архівних установ (Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України, Білоруський державний архів-музей 
літератури і мистецтва, болгарські “читалишта”), створення спеціалізо-
ваних інституцій синкретичного характеру (Український національний 
музей-архів при Інституті громадознавства в Празі, Українсько-канад-
ський архів-музей Альберти), приклади об’єднання архівів та бібліо-
тек у одну установу національного рівня (Бібліотека та архів Канади / 
Library and Archives of Canada, 2004) і засвідчує прагнення їхніх праців-
ників в усьому світі зберегти пам’ять людства. Ця мета на сучасному 
етапі розвитку інформаційного суспільства визначає потребу інтегрова-
них досліджень у сфері книгознавства, бібліографії, архівознавства, му-
зеєзнавства у напрямі формування комплексних інформаційних ресур-
сів та розроблення засад доступу до них на основі єдиної платформи 
задля всебічного задоволення потреб користувачів. У цьому контексті 
в Швеції реалізується концепція “спільної спадщини” щодо створення 
інтегрованого інформаційного ресурсу та поширення відомостей про 
нього103.

Близьку за ідеєю роботу здійснив наприкінці XIX ст. професор 
Київ ського університету св. Володимира В. С. Іконников. У двох кни-
гах першого тому фундаментальної праці “Опыт русской историогра- праці “Опыт русской историогра-і “Опыт русской историогра- “Опыт русской историогра-
фии” (Т. 1. Кн. 1. – К., 1891;. Т. 1. Кн. 2. – К., 1892; Т. 2. – Кн. 1–2)104 
вчений подав ґрунтовний огляд фондів архівів, бібліотек і музеїв. За 
визначенням В. П. Козлова, фактично “вперше заговорив про інститути 
і носії історичної пам’яті загалом – документ, книгу, музейний пред-
мет, архів, бібліотеку, музей”105.

На потребу “перегляду усталених здавна поглядів на роль архіву, 
бібліотеки та музею, цільова постановка їх завдань, пошук найбільш 
обґрунтованих форм взаємодії цих наукових установ” звертав увагу в 
середині 1920-х років класик російського архівознавства І. Л. Маяков-
ський106.

За твердженням колишнього національного архівіста Канади і 
президента Міжнародної Ради Архівів (1992–1996) Жана-П’єра Вало-
та, “створення живої пам’яті історії нашого сьогодення” є місією ар-
хівістів. У такий спосіб громадяни світу можуть відкрити двері для 
особистого і суспільного добробуту, який базується на досвідченому 
збереженні минулого, усвідомленні своїх коренів, своєї належності та 
ідентичності107. Проблема взаємодії архівознавства, бібліотекознавства 
та музеєзнавства у вивченні та репрезентації фондів архівів, музеїв і бі-
бліотек як складової пам’яті земної цивілізації спеціально розглядалася 
на X Міжнародній конференції архівів країн Центральної і Східної Єв-X Міжнародній конференції архівів країн Центральної і Східної Єв- Міжнародній конференції архівів країн Центральної і Східної Єв-
ропи (“Colloquia Jerzy Skowronek dedicata”) у Варшаві (“Архіви серед 
установ пам’яті”, 2004) та XV Міжнародному конгресі архівів у Відні 
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(“Архіви і Пам’ять”, 2004).  Лейтмотивом цих спеціалізованих форумів 
стала думка про поглиблення наукової і практичної співпраці основних 
зберігачів історичної пам’яті.

Інший аспект взаємодії сучасного архівознавства та бібліотекознав-
ства вбачають українські автори в ідеї збирання їх “під парасолькою” 
“соціальних комунікацій” разом із теорією та історією соціальних кому-
нікацій, документознавством, книгознавством, бібліографознавством, 
журналістикою та засобами масової інформації, видавничою справою, 
прикладними соціально-комунікаційними технологіями та соціальною 
інформатикою108. Вихідні положення цієї концепції тяжіють до ідей 
російського бібліотекознавця Ю. М. Столярова щодо виокремлення 
певної групи соціологічних наук, які вивчають комунікації в суспіль-
стві109. Йдеться про журналістику, книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство, документознавство, архівознавство, музеєзнав-
ство. Декларація поширення документології в документознавстві й ар-
хівознавстві, необґрунтоване ототожнення функцій соціальних інсти-
тутів за ознакою створення і передавання у часі й просторі соціально 
значущої інформації (бібліотек, інформаційних центрів, архівів, музеїв, 
книговидавничих та книгорозповсюджувальних установ, ЗМІ тощо) 
та прагнення розширити коло спеціальностей для захисту дисертацій 
зумовило розгортання дискусії навколо цієї проблеми. Статус архівоз-
навства та документознавства як самостійних наук, проблематика яких 
«не є прерогативою соціологічних наук і, зокрема, новоствореної галу-
зі знань з назвою “соціальні комунікації”»110 переконливо обґрунтував 
С. Г. Кулешов, водночас не заперечуючи існування широкого кола між-
дисциплінарних зв’язків цих наук. Попри вразливість багатьох позицій 
щодо місця архівознавства в системі “соціальних комунікацій”, поява 
такої концепції свідчить про посилення в сучасній науці тенденції до 
синтезу знань (теорій, принципів, методів, передових досягнень) різних 
наукових галузей і дисциплін та їх взаємопроникнення, що сприяє фор-
муванню комплексних, мультидисциплі нарних метанаук. 

Помітного впливу архівознавство зазнало від теорії інформації або 
інформатики,  що з’явилась і бурхливо розвивалась у 1960-ті роки. Тоді 
сформувався четвертий напрям (група) міждисциплінарних зв’язків ар-
хівознавства. Питання, що постали перед новою наукою (шляхи вирі-
шення складних інформаційних завдань з максимальною ефективніс-
тю, максимально повне збирання та аналітико-ситетичне перероблення 
документної інформації з метою оперативного оповіщення дослідників 
про досягення науки і техніки, довготривале зберігання документної ін-
формації в інформаційно-пошукових системах, котрі дозволяють здій-
снювати швидкий, вичерпний багатоаспектний пошук необхідних відо-
мостей; перероблення інформації в інформаційно-логічних системах з 
метою отримання нової інформації; способи зберігання і відновлення 
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інформації специфічної форми – баз даних та взаємодії програм і лю-
дей – інформаційних продуктів і користувачів тощо) були близькі до 
проблем архівознавства, пов’язаних із розробленням теоретичних засад 
архівної евристики, фондування, експертизи цінності, описування, об-
ліку, розвитку системи довідкового апарату та використання архівної 
інформації, з’ясування закономірностей функціонування архівної сис-
теми і вироблення прогнозів її розвитку. 

“Винахідником” інформатики вважають видатного бельгійського 
вченого Поля Отле. 27-річний соціолог заявив про необхідність ство-
рення такої науки в доповіді на Міжнародній конференції з бібліогра-
фії (Брюссель, 1895). У науково-інформаційній діяльності він убачав 
різновид наукової праці, завдання “документації”, визначав як “дати 
документовані відповіді на запити з будь-якого питання в будь-якій га-
лузі знань: 1) універсальні за змістом; 2) точні і достовірні; 3) повні; 
4) оперативні; 5) такі, що відображають останні відомості; 6) доступні; 
7) заздалегідь зібрані і готові до передавання; 8) надані якомога біль-
шій кількості людей”111, а науку про книгу і документацію – докумен-
тологію або бібліологію – визначав як “загальну науку, яка системно 
охопила б всю сукупність відомостей, що належать до виробництва, 
зберігання, поширення і використання будь-яких рукописів і доку-
ментів”112. Термін “інформатика” з’явився англійською мовою через 
півтора десятиліття (його запровадив Н. Винер 1948 р.)113 і через три 
десятиліття – російською (О. І. Михайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гілярев- І. Михайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гілярев-І. Михайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гілярев- Михайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гілярев-Михайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гілярев- І. Чорний, Р. С. Гілярев-І. Чорний, Р. С. Гілярев- Чорний, Р. С. Гілярев-Чорний, Р. С. Гілярев-
ський, 1966)114 для означення науки, запопонована дефініція і завдання 
були дуже близькими до формулювань П. Отле. Р. С. Гіляревський, 
блискучий знавець його творчості й один із авторів першої російської 
наукової праці з інформатики, розуміє під цим поняттям “наукову дис-
ципліну про структуру, загальні властивості і закономірності пред-
ставлення, передавання й отримання інформації, яка розуміється як 
ідеальна субстанція – зміст, інтерпретація повідомлення, що міститься 
в матеральних даних”115, підкреслюючи її належність до гуманітарних, 
а не до комп’ютерних наук. Заснований П. Отле разом із А. Лафонте-
ном  Міжнародний бібліографічний інститут (1895), реорганізований в 
Міжнародний інститут документації (1931), згодом – Міжнародну фе-
дерацію з документації (1937), а потім – у Міжнародну федерацію з 
інформації та документації (1986), існував до середини 1990-х років 
і встиг відзначити своє століття116. Ця недержавна науково-дослідна 
установа визначила ще на початку XX ст. низку напрямів науково-ін-XX ст. низку напрямів науково-ін- ст. низку напрямів науково-ін-
формаційних досліджень, які й досі реалізуються в бібліотекознавстві 
та бібліотечній справі, архівознавстві та архівній справі, інформатиці, 
інформаційних технологіях. Ідея ж створення Всесвітньої системи на-
уково-технічної інформації нині здійснюється засобами Інтернету.

Процес інформатизації, що поступово охопив усі галузі науки, зу-
мовив помітний вплив на термінологію і методи архівознавства. Відтак 
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принципово оновилися термінологічний апарат і методи архівознав-
ства. В архівній термінології з’явилися поняття про вільну і зв’язану, 
потенційну й актуальну інформацію, ретроспективну інформацію, пер-
винні і вторинні документи тощо, удосконалилися методи науково-ін-
формаційної діяльності архівів. Провідну роль в “освоєнні міждисци-
плінарних підходів, що отримали всезагальний розвиток у науці доби 
науково-технічної революції”117, відіграли наукові праці В. М. Авто-
кратова. Вчений вважав, що архівознавство еволюціонувало в межах 
положень теорії інформації. Що найважливіше для теорії архівознав-ь теорії інформації. Що найважливіше для теорії архівознав-еорії інформації. Що найважливіше для теорії архівознав-ії інформації. Що найважливіше для теорії архівознав- інформації. Що найважливіше для теорії архівознав-інформації. Що найважливіше для теорії архівознав-нформації. Що найважливіше для теорії архівознав-ії. Що найважливіше для теорії архівознав-. Що найважливіше для теорії архівознав-Що найважливіше для теорії архівознав-
ства, він розглядав визначення інформації в розумінні “відображено-
го розмаїття реальної дійсності і форми зв’язку елементів у системі, 
котра спирається на філософську категорію відображення” та поняття 
про вимірювання інформації118. До його наукових здобутків належить 
запровадження поняття про “архівне інформаційне середовище” як су-
купність двох підсистем – ретроспективної документної інформації та 
пошукових засобів (довідкового апарата).

На початок 1960-х років припадає адаптація методів кібернетики 
до завдань архівознавства119. Особливу роль вони відігравали в опти-
мізації пошуку та зберігання архівних документів. Основні параметри 
кібернетики (оперативність, надійність і компактність) визначили клю-
чові засади розроблення багатоаспектного пошуку, створення та збе-
рігання мікрофотокопій, удосконалення експертизи цінності. На стику 
кібернетики, документознавства, архівознавства та бібліотекознавства 
сформувалася нова дисципліна – документалістика, покликана вивчати 
нові на той час види документів з магнітною, оптичною та перфора-
ційною основою та сприяти виконанню завдань щодо оперативного за-
безпечення користувачів поточною та ретроспективною інформацією, 
надання інформації в найбільш компактному вигляді тощо. 

Інтенсивний розвиток комп’ютерних наук та поява нових видів до-
кументів зумовили необхідність змін у характері й статусі архівів, пе-
ред якими виникла проблема довготривалого зберігання електронних 
документів. Водночас перед архівознавством постали завдання адапта-
ції в новій ситуації (наприклад, розроблення наукових засад віднесення 
нових документів до національних/державних архівних фондів, прин-
ципів експертизи цінності та процедур комплектування), що потребува-
ли поглиблення його дисциплінарної взаємодії. Визнана міжнародною 
архівною спільнотою орієнтація на удоступнення архівної інформації, 
що стала провідною тенденцією в архівознавстві та архівній спра-
ві наприкінці 1980- х років, зумовила ширше опанування архівістами 
цифрових технологій при удосконаленні наукового апарату, створенні 
тематичних баз даних та електронних каталогів, і сприяла залученню 
архівної інформації до наукового обігу через оцифрування документів 
та тиражування в електронному форматі тематичних колекцій. У про-
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блематиці Міжнародних конгресів архівістів та інших наукових зібрань 
світової архівної спільноти постійно актуалізуються питання, пов’язані 
з вирішенням цих завдань: “Нові архівні матеріали” (Париж, 1988), 
“Професія архівіста в епоху інформації” (Монреаль, 1992), “Архіви в 
кінці ХХ століття: оцінка минулого і погляд в майбутнє” (Пекін, 1996), 
“Архіви нового тисячоліття та інформаційне суспільство” (Севілья, 
2000), “Збереження віртуальної Пам’яті” (Відень, 2004). Застосування 
в архівознавстві та архівній справі принципів інформатики і кібернети-
ки, процедур формалізації, систематизації, організації масивів інформа-
ційних даних, кількісних і математичних методів сприяли розширенню 
методів архівознавчих досліджень.

У 1990-х роках знаний французький учений Бруно Дельмас пе-
редбачив, що під впливом комп’ютерних наук відбуватиметься транс-
формація об’єкту архівознавства – “перетворення [документів] на 
комп’ютерні та мультимедійні файли буде питанням XXI століття”120. 
Тоді французькі архівознавці почали обговорювати питання щодо по-
треби розвитку нової науки – “сучасної дипломатики”, орієнтованої на 
дослідження та організацію “віртуальних” документів121. Її завдання ви-
значалися як вивчення походження та генезису інформації нового типу, 
засад класифікації та ідентифікації на підставі функціонального аналізу 
кожної структури, форми та формату документа, характеристик мета-
даних, гарантій автентичності тощо122. У цьому контексті наголошува-
лося на необхідності стандартизувати процес описування123, розвивати 
наукові засади критики нових джерел (форма представлення інформа-
ції, порівняння контекстів вживання), поглиблення міждисциплінарних 
зв’язків з історією установ, інформаційною наукою та технологіями.

* * *
Загалом напрями і форми взаємодії архівознавства з іншими на-

уками не обмежується окресленими групами. Історія розвитку архівної 
науки засвідчує, що їй притаманні тенденції як диференціації та спеці-
алізації, так і міждисциплінарного синтезу знань, взаємопроникнення 
та інтеграції з іншими науками. Остання особливо яскраво виражена в 
сучасних умовах формування глобального інформаційного суспільства 
та суспільства знань. Як комплексна наука архівознавство використо-
вує результати теоретичних і методичних здобутків природничих та 
технічних наук у питаннях розроблення технологій зберігання та забез-
печення збереженості архівних документів, їх реставрації, оцифруван-
ня, економічних проблем діяльності архівних установ, технологічного 
оснащення приміщень для архівів тощо.

У свою чергу здобутки архівознавства дедалі частіше стають над- свою чергу здобутки архівознавства дедалі частіше стають над-
банням інших наук, що засвідчує його роль і значення в гуманітаристиці 
та розвитку нових галузей знань.
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В статье рассмотрены связи, направления и формы взаимодействия архи-
воведения с другими научными дисциплинами (история, документоведение, 
источниковедение, дипломатика, археография, палеография, библиотековеде-
ние, музееведение и тому подобное).

Ключевые слова: архивоведение; междисциплинарные связи; вспо мо-
га тельные исторические дисциплины; источниковедение; история госу дар ст-
венных учреждений; дипломатика; археография; палеография; библиотекове-
дение; музееведение; теория информации.

The article describes the links, ways and forms of cooperation of archival 
science with other scientific disciplines (history, document science, source study, 
diplomatics, archaeography, paleography, library science,museology, etc.)

Keywords: archival science; interdisciplinary links; supporting historical dis-
ciplines; source studying; the history of State institutions; diplomatics; archaeo gra-
phy; paleography; library science; museology; information theory.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ
АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Висвітлено сучасні підходи до удосконалення управлінської діяльності 
архівних установ шляхом повнішого врахування психолого-педагогічних за-
сад архівного менеджменту, з’ясовано їх сутність та значення в умовах інфор-
маційного суспільства та психологічних стресів.

Ключові слова: архівознавство; архівний менеджмент; наукові основи 
управління; принципи менеджменту; соціальна педагогіка; психологія; тем-
перамент; конфлікти.

В умовах інтеграції архівної справи України у європейський і світо-
вий архівний простір, демократизації українського суспільства, відходу 
від стереотипів командно-адміністративної системи дедалі більш ої ак-
туальності набуває удосконалення стилю і методів управ ління архів-
ними установами, необхідність повнішого врахування як національно-
го досвіду і традицій, так і надбань зарубіжного архіво знавства. Під 
впливом інтенсивного розвитку менеджменту як управлінської науки 
і практики в архівну термінологію увійшло поняття архівний менедж-
мент або менеджмент в архівній справі. Під архівним менеджментом 
розуміють теорію і практику управління архівними установами, їх пер-
соналом, принципи і наукові основи організації діяльності архівних 
установ, планування роботи, прийняття та реалізацію управлінських рі-
шень. Архівний менеджмент за своїм змістом стоїть найближче до дер-
жавного і муніципального управління. З цієї проблематики за останні 
десятиріччя оприлюднена низка нау кових досліджень, навчальних по-
сібників, а також статей архівістів-практиків, які стосуються й управ-
лінської діяльності в архівній справі1.

Висвітлюючи наукові засади архівного менеджменту, їх автори 
спи раються на загальні праці з менеджменту, його наукових засад, ми-
мо хідь торкаються й деяких психолого-педагогічних аспектів управ-
ління, справедливо наголошуючи на підвищенні їх значення в умовах 
демо кратизації та інформатизації суспільства, наростання кризових 
явищ, соціально-психологічних навантажень, стресів та конфліктів2. 
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Цей компо нент архівного менеджменту настільки актуальний і важли-
вий, що заслу говує окремого розгляду, оскільки об’єктом управління 
в архівній сфері, як і інших, виступають не інформаційні технології, а 
конкретні люди, індивіди з їхніми психічними особливостями, характе-
рами, темпераментами. До того ж працівникам архівних установ при-
таманні деякі своєрідні риси, позаяк, з одного боку, вони належать до 
державних службовців, а з другого боку, вони є науковцями, в їхній 
праці домінує розумовий складник, інтелектуальний зміст, елементи 
науково-пошукової та дослідницької роботи. Нині майже всі відпові-
дальні працівники архівів України мають вищу освіту, а окремі – нау-
кові ступені та звання. В архівній галузі стабільні колективи, порівняно 
невелика плинність персоналу.

Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб на основі уже наяв-
них праць і загальної літератури з педагогіки та психології управління3, 
власних напрацювань, зокрема авторського лекційного курсу з менедж-
менту в архівній справі, який більше п’яти років читається магістран-
там-архівознавцям історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, привернути увагу дослідників і 
практичних працівників архівних установ, насамперед керівників, до 
наболілих питань психології та педагогіки управління архівною спра-
вою як важливою і специфічною підсистемою або галуззю суспільства. 
Йдеться про сутність педагогічних та психологічних засад менеджмен-
ту, особистість працівників архівної галузі з погляду соціальної педа-
гогіки та психології, про емоційно-вольовий і темпераментний фактор 
управлінської діяльності, висловлюються деякі рекомендації щодо 
уникнення конфліктних ситуацій в колективах архівних установ.

Кожна сфера суспільного життя, в т. ч. й архівна, має свої управ-
лінські кадри, тобто менеджерів. Управлінська діяльність у архівній 
справі охоплює всі рівні відносин архівних установ і співробітників 
(по горизонталі та вертикалі), починаючи від діловодних служб і ар-
хівів підприємств, фірм, установ, архівних відділів районних держад-
міністрацій і міських рад, державних архівів міст Києва і Севастопо-
ля, областей, в АРК Крим і завершуючи центральними та галузевими 
державними архівами, Українським науково-дослідним інститутом ар-
хівної справи та документознавства та Державною архівною службою 
України (Держкомархів) як спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Ар-
хівний менеджмент спрямований на оптимізацію організації архівної 
галузі, ефективну діяльність її установ і злагоджену роботу усіх служб 
та працівників щодо реалізації закону України “Про національний ар-
хівний фонд і архівні установи”3 та інших законодавчих і норматив-
них актів. За неповними даними, у сфері архівів та служби діловодства 
України працює до півмільйона осіб, у т. ч. безпосередньо в державних 
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архівах близько 4 тис. Дієвість архівного менеджменту значною мірою 
залежить не тільки від рівня кваліфікації, фахової підготовки, органі-
заторських та управлінських здібностей і моральних якостей керівних 
кадрів галузі і службовців, але й від їх психологічних особливостей, від 
уміння створити ділову, морально-психологічну атмосферу, сприятли-
ву для продуктивної та злагодженої роботи кожної архівної установи. 

Ключовою і найбільш складною проблемою в психології архів-
ного менеджменту є створення психологічного портрета особистості 
працівника, його здатності адаптуватися до роботи в колективі. В цьо-
му контексті виділяють три типи людей: а) з орієнтацією на поточний 
момент і здатністю швидко пристосуватися до нової обстановки; б) з 
орієнтацією на минуле і здатністю діяти в межах існуючої структури, 
підпорядковуватись чіткій регламентації роботи, визначеним правам і 
обов’язкам; в) із орієнтацією на перспективу, з поведінкою, не завжди 
адекватною ситуації, слабкою пристосованістю до ієрархічної структу-
ри. При створенні психологічного портрета співробітника враховується 
оцінка цілої низки ознак його психіки, а саме: характер, темперамент, 
здібності, цілеспрямованість, інтелектуальність, емоційні, вольові якос-
ті, комунікативність, самооцінка, рівень самоконтролю, здатність пра-
цювати в колективі та ін.4 

Крім менеджменту організації, існує й індивідуальний менедж-
мент, або самоменеджмент5, тобто самокерування, адже кожен архівіст, 
незалежно від посади, управляє насамперед собою, ставить собі мету, 
визначає завдання, пріоритети життя, планує свій час, вибудовує пер-
спективну програму освітнього і кар’єрного зростання, а відтак реалі-
зує їх. В індивідуальному менеджменті велике значення мають постій-
на самоосвіта, самовиховання, самовдосконалення і самоствердження, 
підвищення кваліфікації та культурного рівня, організація сімейного 
життя, дозвілля і відпочинку. З індивідуальним менеджментом тісно 
пов’язаний індивідуальний підхід до працівників і осіб, яким надають-
ся архівні послуги, без чого не можна налагодити належний сервіс, на-
приклад, у роботі інформаційно-довідкових служб та читальних залів 
архівів. 

Новітні педагогіка і психологія звертають увагу на необхідність 
виховання позитивного ставлення – навіть любові – до себе, відчут-
тя самоповаги, впевненості, усвідомлення сенсу життя, контролю за 
мотивацією і наслідками своїх вчинків та поведінкою. Цей розділ ме-
неджменту заслуговує особливої уваги, адже в середовищі архівних 
працівників порівняно значну питому вагу посідають молоді люди ві-
ком до 35 р. (28,4 %), причому їх чисельність зростатиме. Окремі з 
них прийшли в архіви з романтичними ілюзіями “про легкий хліб”, 
детективні пригоди, з амбіціями на високу зарплату, особливе до них 
ставлення і швидкий кар’єрний ріст. Щоб уникнути подібних випадків, 
професорсько-викладацький склад кафедри архівознавства та спеціаль-
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них галузей історичної науки КНУ імені Тараса Шевченка намагається 
формувати у своїх вихованців сучасні пріоритети молодого спеціаліста, 
усвідомлення значущості професії архівіста і виховання любові до неї, 
почуття фахової корпоративності, прищеплювати їм високі моральні 
якості і духовні орієнтири, а водночас й розвіювати деякі ілюзії щодо 
“розкішного життя” взагалі.

Одне з ключових місць у цій справі посідають психолого-педаго-
гічні засади менеджменту, тобто педагогічні підходи та психологічні 
чинники розвитку особистості й управлінської діяльності, або вплив 
психології кожного окремо взятого архівіста і колективу в цілому на 
діяльність архіву, на морально-психологічний клімат у ньому. Як по-
казує практика, обмеженість, або й відсутність в частини управлінців 
і виконавців психолого-педагогічних знань і навиків може мати нега-
тивні наслідки, породжувати дискомфорт, конфліктність, нервозність, 
апатію, а то й депресію. Мова йде, з одного боку, про професійну під-
готовку і виховання архівістів, про виховну роботу в колективах, а з 
другого, – про психічні якості працівників, про психологію відносин 
між ними, створення такої морально-психологічної атмосфери в колек-
тиві, коли діяльність кожного працівника націлена на реалізацію спіль-
ної мети – злагоджену і ефективну роботу всієї архівної установи або 
й галузі в цілому. Варто нагадати, що педагогіка складає наукове під-
ґрунтя системи освіти і виховання архівістів, формування особистості, 
організаторських здібностей та інтелектуальних потенцій6, а психологія 
вивчає психічні явища соціуму, його стан, психіку людини (мислен-
ня, почуття, увагу, пам’ять, переживання, відчуття), її внутрішній світ 
(стан душі), характер, темперамент, виявляє психічні особливості тих 
чи інших особистостей та кожного індивідууму зокрема. 

Ось чому належна психологічна та педагогічна підготовка архівних 
працівників, особливо тих, що займають керівні посади, поряд з їх фа-
ховою, правовою та економічною підготовкою, має важливе значення 
для налагодження творчої атмосфери в архівних установах, їх успішної 
роботи. 

Одна з пріоритетних проблем педагогіки і психології управління – 
це сумісність колективу, без чого важко гармонізувати і налагодити 
нормальні стосунки, сформувати більш-менш ідентичне розуміння його 
членами спільної мети і підходів до неї, створення атмосфери взаємо-
розуміння, взаємодопомоги і взаємовиручки. Безумовно, основу суміс-
ності складає усвідомлення всіма членами колективу (чи то Державної 
архівної служби, чи центральних, галузевих і місцевих державних ар-
хівів) спільності його мети, – завдань, відповідність їм особистих мож-
ливостей кожного співробітника і його здатність працювати на резуль-
тат разом, спільність системи цінностей, моральних орієнтирів. Істотну 
роль тут відіграє як раціональний і справедливий розподіл обов’язків, 



69СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

злагоджена робота з реалізації завдань, так і психологічні чинники: 
відсутність антагонізму, взаємна повага, тепле і шанобливе ставлення 
один до одного, поступливість, готовність надати взаємну допомогу, 
підтримати морально. Наявність у колективі навіть одного-двох несу-
місних з іншими працівниками може істотно впливати на морально-
психологічний клімат, призводити до напруженості у стосунках, навіть 
до розколу колективу7. Сумісність надто важлива для архівних установ, 
колективи яких здебільшого малочисельні, де взаємовідносини співро-
бітників дуже близькі й тісні і, як ніде, необхідні довір’я, взаємови-
ручка і взаємодопомога. На думку фахівців, центральною ланкою в 
педагогіці та психології досягнення сумісності є діагностика і проекту-
вання колективу з врахуванням тієї незаперечної істини, що кожна лю-
дина – індивід, неповторна особистість із властивими саме їй особли-
востями характеру, темпераменту, звичок, інтелекту, рівня культури і 
свідомості, а також ідейних переконань і поглядів на суспільні процеси 
та явища. Звідси випливає необхідність дотримуватись не менше трьох 
вимірів у підходах керівника до підлеглих: як до людини, до індивіда 
і до особистості. 

Відсутність сумісності колективу дуже часто призводить до на-
пруги і конфліктів. Наприклад, упродовж кількох років у підвищеному 
емоційному стані працювали співробітники Державного архіву Харків-
ської області, колектив якого розділився на окремі, конфліктуючі між 
собою угрупування, відносини між якими втрачали діловий характер, 
породжували міжособистісну ворожнечу і аж ніяк не сприяли злаго-
дженій і цілеспрямованій роботі. Багато сил і нервів було змарновано, 
витрачено на з’ясування причин, пошук винних, що, зрештою, призве-
ло до заміни директора архіву, але шрам залишився в усіх учасників 
конфлікту. Звичайно, за характером і глибиною конфлікти, з якими 
стикаються архівні установи, неоднакові, їх можна умовно звести до 
двох груп: зовнішні та внутрішні. Перші найчастіше виникають у від-
носинах з фондоутворювачами, оскільки деякі установи несвоєчасно і в 
неякісному стані передають документи на зберігання, або й зовсім від-
мовляються, як це було в Сумах, коли після приватизації виробничого 
об’єднання ім. Фрунзе нові власники, всупереч закону, категорично не 
погоджувалися передавати документи до обласного архіву. Є немало 
випадків виникнення конфліктів між споживачами (користувачами) ар-
хівних послуг і архівами, в основі яких лежить, наприклад, ігнорування 
існуючих правил і порядку надання цих послуг, у тому числі платних, 
та відсутність належного такту, витримки як у працівників архівів, так 
і відвідувачів. Трапляються конфліктні ситуації у відносинах архівів 
з місцевими держадміністраціями, комунальними і пожежними служ-
бами, органами охорони. Що ж стосується внутрішніх конфліктів, то 
вони виникають як на ґрунті ділових, так і приватних, міжособистісних 
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відносин. Їх причини мають дуже широкий спектр, насамперед нео-
днакове розуміння принципу справедливості, рівності, наприклад, між 
співробітниками відділів формування і описування архівних фондів, 
між службами зберігання документів та їх використання і реставрації. 
Гострота протікання конфліктів значною мірою залежить від психоло-
гічних чинників. І тут ключова роль належить першому керівнику, його 
об’єктивності та вмінню запобігти конфлікту, вчасно його погасити, не 
дати йому розгорітися.

Психологічний чинник має враховуватись на всіх етапах ме-
неджменту: від добору і розстановки кадрів, визначення службових 
обов’язків, планування роботи, прийняття управлінських рішень, їх ви-
конання – до ділового і приватного спілкування. Фундатори наукового 
менеджменту Ф. Тейлор, А. Файоль, подружжя Гілбергів, М. Вебер, 
В. Терещенко, Г. Добров і особливо представники біхевіористської (по-
ведінкової) школи управління К. Арджиріс, Р. Лайнкерт, Д. Мак-Грегор 
та ін. звертали увагу на взаємозв’язок між психічними особливостями 
працівника, його поведінкою та оптимальним їх врахуванням для гар-
монізації відносин у колективі, створення сприятливого мікроклімату, 
мотивації праці, підвищення її продуктивності і раціоналізації режиму 
роботи та відпочинку. У сучасних умовах дедалі більшого поширення 
набуває гуманістичний напрям соціальної психології, теоретики якого 
розглядають людину як найбільшу цінність і на пріоритетне місце став-
лять саморозвиток особи. Визначальними рисами людини називаються 
любов, свобода, відповідальність, віра.

Специфіка архівної служби, багатоманітність її завдань і функцій 
висувають ряд своєрідних вимог до керівників і спеціалістів у залеж-
ності від мети та змісту персональних обов’язків кожного працівника, 
реалізація яких у свою чергу значною мірою залежить від їх характеру 
і темпераменту. Тому дуже доречно враховувати темперамент кож-
ного працівника. Під темпераментом наука розуміє більш-менш стій-
кі, але динамічні за інтенсивністю функціональні особливості нервової 
системи, яка в одних людей може бути сильною, в інших – слабкою, а 
звідси випливає рівень збудження і гальмування тощо. Ще Гіппократ 
вважав, що риси темпераменту мають властивість успадковуватись, а 
тому важко піддаються змінам. Темперамент помітно впливає на стиль 
поведінки людини, спосіб її мислення і діяльності.

Як відомо, психологічна наука розрізняє чотири основних типи 
темпераментів: холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік, хоча в чи-
стому вигляді вони зустрічаються рідко9. Під впливом еволюції люди-
ни, глобалізаційних процесів та ін. чинників ці класичні типи зазнали 
змін у їх кількісному співвідношенні. За спостереженнями психологів, 
збільшилась чисельність холериків і сангвініків. І все ж у кожної лю-
дини домінують ті чи інші риси, властиві представникам відповідного 
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темпераменту, що мають як сильні, так і слабкі ознаки. Тому зусилля 
слід спрямовувати не стільки на зміну темпераменту, скільки на пізнан-
ня його особливостей і врахування їх з метою оптимального викорис-
тання носіїв того чи іншого типу темпераменту.

Практика роботи засвідчує, що кожному управлінцю, незалежно 
від рангу необхідно знати найбільш характерні ознаки типів темпера-
менту своїх підлеглих і по змозі максимально їх враховувати. Напри-
клад, холериків відносять до реактивного типу нервової системи, якому 
притаманні запальність, різка збудженість, дратівливість, раптові захо-
плення, гостре мислення і таке ж швидке запам’ятовування, підвищена 
емоційність, ініціативність. Їх нервова система не врівноважена, вони 
прагнуть бути в центрі уваги, хворобливо образливі, а в стані роздра-
тування можуть бути не стриманими, жорстокими і навіть безжалісни-
ми. Водночас вони енергійні, цілеспрямовані, ініціативні. Ні хвилини 
спокою, є характерним правилом для холериків. Сангвінікам власти-
вий сильний тип нервової системи, енергійність, оптимізм, витримка, 
висока працездатність, кмітливість, вони легко адаптуються до нових 
умов і до нового колективу, порівняно спокійно сприймають критичні 
зауваження, у повсякденному житті чуйні та уважні. Їм не до снаги 
монотонність, одноманітність роботи, вони потребують нових вражень 
і легко змінюються, часом схильні приймати поспішні рішення, давати 
нереальні обіцянки або не виконувати їх вчасно. Займаючи керівні по-
сади, сангвініки керуються правилом: довіряй, але перевіряй.

Натомість у флегматиків нервова система хоч і врівноважена, але 
інертна. Вони більш розсудливі, спокійні, уважні. І. Павлов називав 
флегматиків “невтомними працівниками”. Це лагідні, досить енергійні, 
дисципліновані керівники і гарні виконавці, які дотримуються режиму, 
розпорядку, розпочату справу доводять до кінця, вміють стримувати 
свої емоції та імпульсивні прагнення, рівні у стосунках з іншими людь-
ми. Їм важко переключатися з однієї на іншу діяльність, переходити 
на нове місце роботи, вони розраховують час і не люблять, щоб їх під-
ганяли. Девізом для них служить відоме прислів’я: “Поспішиш – лю-
дей насмішиш”. Нарешті до слабкого типу нервової системи належать 
меланхоліки. Вони людяні, доброзичливі, здатні до співчуття іншим, 
але сором’язливі, часом скуті, повільні, швидко втомлюються, важко 
сприймають зміни, будь-які новації, надто обережні у своїх вчинках, 
нездатні приймати оперативні рішення, вразливо реагують на критику, 
образливі, інколи замкнуті, можуть розгублюватися. На них не можна 
тиснути, підвищувати тон у розпорядженнях, робити різкі зауваження. 
Їх правило: не нашкодь.

Звичайно, у колективах архівних установ, у середовищі їх управ-
лінців представлені носії всіх типів темпераменту. І в цьому розмаїтті 
характерів полягає одна з умов успішної роботи. Але не слід ні пере-
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оцінювати, ні недооцінювати роль темпераменту як критерію, оскільки 
це лише одна із систем психологічної оцінки особи, причому в про-
цесі праці над собою, самовиховання, самоконтролю, врахування по-
рад колег можуть корегуватися і знижуватися прояви негативних ознак 
кожного типу. І все ж керівникам архівів, їх підрозділів не варто ігно-
рувати сильні і слабкі сторони темпераменту різних працівників, слід 
враховувати розмаїття і строкатість характерів у повсякденній роботі, 
аналізувати, чи оптимальним є їхнє перебування на тій чи іншій поса-
ді, беручи до уваги, що для кожної посади і професії в архівній сфері 
пріоритетними є носії певних типів темпераменту. Адже існує істотна 
різниця між функціональними обов’язками і характером роботи відді-
лів формування НАФ і забезпечення збереженості документів, кадрової 
роботи та інформації Укрдержархіву, між працівниками читальних за-
лів і охоронців фондів архівів. Одна річ – директор великого, інша – 
малого архіву, начальник управління і завідувач відділу або сектору. 
Менеджери архівних установ і підрозділів мають враховувати, що не-
врівноваженість холерика може завдати шкоди роботі з відвідувачами, 
надмірна повільність флегматика негативно відіб’ється на роботі з фон-
доутворювачами, гальмівна реакція меланхоліка може зашкодити охо-
ронцеві фондів, а схильність сангвініка до пошуку нових вражень може 
стати на заваді ефективній роботі архівосховища тощо.

Що тут важливо з погляду менеджменту? Це вивчення і знання 
людей, врахування їх особливостей в розподілі обов’язків і доручень, 
в організації роботи. Справжній керівник має знати, насамперед, свій 
тип темпераменту, сильні і слабкі сторони свого характеру, зважувати 
на них, не завищувати самооцінку, не бути брутальним, вміти рахува-
тися з носіями інших типів, розвивати у них позитивні риси і долати 
негативні. Велика роль тут відводиться виховній роботі, особливо інди-
відуальній, формуванню у співробітників волі, наполегливості, персо-
нальної відповідальності, вимогливості, принциповості, толерантності, 
самостійності, прищепленню високих моральних якостей, гордості за 
професію, любові до неї, патріотизму, підвищенню як загальної куль-
тури, так і культури спілкування, культури робочого місця, рівня інте-
лігентності працівників. Моральним орієнтиром для кожного співро-
бітника архівних установ мають стати високі стандарти Міжнародного 
етичного кодексу архівіста. Досвід засвідчує, що в подоланні недоліків 
керівників і працівників загалом, проявів недисциплінованості, ліно-
щів, у вихованні пунктуальності і чіткості важливе місце належить, по-
ряд із самовдосконаленням, впливу колег, колективу, інструментарію 
психологічного і морального стимулювання.

Величезну роль в архівному менеджменті відіграє емоційно-вольо-
вий фактор. У соціальній психології є таке поняття як емпатії, тобто 
такі показники як чуйність, доброзичливість, довірливість. Вони необ-
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хідні усім працівникам як керівним, так і підлеглим. Емоційний стан 
того чи іншого працівника – дуже важливий чинник для взаємовід-
носин у колективі і злагодженої роботи, для виконання архівами усіх 
функцій, включаючи й надання послуг. Між тим на емоційно-вольовий 
стан працівників впливає багато чинників об’єктивного і суб’єктивного 
характеру, починаючи від загальної ситуації в державі і суспільстві, 
морального і духовного клімату в сім`ї, колективі, матеріального забез-
печення, стану здоров’я і закінчуючи культурою робочого місця, есте-
тикою кабінету, навіть кольором стін. До речі, оптимальним для очей є 
світло-зелений, світло-жовтий і світло-блакитний кольори, вони менше 
втомлюють, не викликають подразнень. Натомість теплі кольори – чер-
воний, жовтогарячий – збуджують, а холодні – синій, зелений можуть 
бути лише в добре освітлених кімнатах.

У менеджменті персоналу10 не менш важливим є врахування 
загально го емоційного стану, настрою керівника чи звичайного праців-
ника (радіс ний, сумний, веселий, пригнічений). За своєю ментальністю 
українці – оптимісти, вони веселі та життєрадісні, але дуже вразливі 
та чутливі. Природно, що емоційний стан залежить не стільки від мен-
тальності та темпераменту, скільки від обстановки і атмосфери в ко-
лективі, від здоров’я і самопочуття його членів. Не випадково, народна 
мудрість каже: “У здоровому тілі – здоровий дух”. Правилом для кож-
ного керівника має бути турбота як про своє здоров’я, так і підлеглих. 
Для нього все має значення: зовнішній вигляд, одяг, погляд, міміка, 
жести тощо. Надто важливо, щоб керівник не був похмурим, надмірно 
категоричним, позбавленим почуття гумору, а навпаки – своїм вигля-
дом, своєю активністю, енергійністю та поведінкою подавав приклад і 
наснажував інших, не викликав протест, агресію, конфронтацію, хво-
робливу заздрість.

Нині якісний склад кадрового потенціалу архівних установ Украї-
ни досить високий, але це не означає, що в ньому, з погляду психоло-
гії, відсутні слабкі місця. Одним із них була і залишається проблема 
лідерства. Розвиток лідерства – це неодмінна умова виховання і ство-
рення резерву управлінських кадрів, озброєння їх знаннями із соці-
альної педагогіки та психології менеджменту. Далеко не всі керівники 
усвідомлюють, що не слід навантажувати колег своїми особистими 
проблемами, радостями чи переживаннями, удачами чи неприємнос-
тями. У Японії, наприклад, існує заборона демонструвати свій поганий 
настрій, горе, печаль. Психологія напрацювала чимало автотренінгів 
для управління настроєм, для самонавіювання, які необхідно застосо-
вувати на практиці. Часом у колективі, поряд з формальним лідером 
(офіційним керівником), не меншим авторитетом користується нефор-
мальний лідер, що може викликати певну напругу або й неприязнь у 
відносинах між ними, інколи навіть призводити до розколу, групівщи-
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ни і протистояння. Дуже важливо, щоб кар’єрні амбіції окремих спів-
робітників не викликати хвилювання у колективі.

Вчені-психологи звертають увагу на те, що в умовах великих ін-
телектуальних і психічних перевантажень, негативної інформації із за-
собів мас-медіа, яка щоденно звалюється на людей, нерідко виника-
ють стреси або й таке явище як афект – сильне душевне хвилювання, 
спалах емоцій, порушення нервової рівноваги, втрата самоконтролю. 
Воно може виявлятися вибухом гніву, жалю, страху, відчаю, заікання. 
Інколи стреси стають наслідком надзвичайних ситуацій, які, на жаль, 
трапляються і в архівних установах. Так було, наприклад, коли вини-
кла пожежа в одному із сховищ Держархіву Харківської області, коли 
через повінь під водою опинилися унікальні документи Берегівсько-
го філіалу Держархіву Закарпатської області та ін. До честі керівни-
ків цих архівів та їх співробітників, замість паніки і зайвої нервозності 
була налагоджена спокійна і оперативна робота колективів з участю 
громадськості, спрямована на подолання нищівних наслідків стихії і 
порятунок фондів. Стреси носять здебільшого індивідуальний харак-
тер, вони можуть породжуватися завищеною амбіцією працівника, не-
реалізованістю кар’є ри, заздрістю до чужих успіхів, звільненням з ро-
боти, отриманням стягнення або позбавленням премії без належного 
обґрунтування. Як правило, стреси супроводжуються підвищеною не-
рвозністю, конфлікт ністю, а якщо набувають постійного характеру, то 
спричинюють виснаження нервової системи, неврози, серцеві напади, 
інфаркти та інсульти. Вони можуть сприяти алкогольній чи наркотич-
ній залежності, негараздам у сім’ї.

Аналіз діяльності архівних установ засвідчує, що конфлікти, фізич-
на і розумова перевтома виникають переважно там, де організації ро-
боти бракує планомірності, цілеспрямованості, де збереглася практика 
авралів. Прикро, але деякі керівники успадкували від командно-адмі-
ністративної системи тоталітарних часів надто хибне і шкідливе гасло: 
“Я – керівник, моє завдання ставити задачі і керувати підлеглими, а 
підлеглі мають мене поважати і слухати”. Вони розмовяють з підлегли-
ми на підвищених тонах, вдаються до погроз, забуваючи при цьому, що 
повагу, довіру і авторитет необхідно заслужити власним прикладом, 
індивідуальним підходом до кожного працівника, а вимогливість має 
бути однаковою до всіх, поєднуватись із гуманним і шанобливим став-
ленням до людей. 

Інколи конфлікти можуть бути спровоковані й вже згадуваними 
надзвичайними, так званими форс-мажорними ситуаціями (пожежі, по-
вені, надзвичайні події).

Сучасна психологічна наука, виходячи з того, що ступінь психіч-
них функцій у людей різних вікових категорій, а також жінок і чоло-
віків неоднаковий, намагається встановити віковий та гендерний ценз 
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творчої і управлінської діяльності. Наприклад, психологи вважають, 
що найвищий рівень сприйняття знань на основі гостроти пам’яті, зо-
середженості уваги, конкретики мислення властивий для 18–25-річних 
людей, тобто цей період найкращий для навчання і здобуття професії. 
У віці 26–29 років відбувається психологічна перебудова особистості, 
зумовлена практичною діяльністю, кар’єрним ростом працівника, ство-
ренням сім’ї. Cпалах творчих та інтелектуальних функцій характерний, 
як правило, для 30–35 літнього віку. Після 40 років помітною є тен-
денція до поступового зниження швидкості сприйняття і осмислення 
інформації, зате її оцінка носить більш виважений і аналітичний ха-
рактер. Звідси роблять висновок про те, що найбільш сприятливим для 
управлінської діяльності є період від 31 до 50 рр., але його пік припа-
дає на 37–40 рр. А втім, у державних архівах України понад 38 % осіб 
старші за 50 років, а серед керівників цей відсоток набагато більший.

З погляду психології, вітчизняні і зарубіжні вчені не бачать прин-
ципових відмінностей між керівниками чоловічої та жіночої статі, але 
навіть представники одного і того ж темпераменту залежно від статі 
можуть мати далеко неоднаковий характер і різну поведінку. Крім того, 
все ще побутують різні стереотипи щодо управлінської діяльності жі-
нок. Очевидно, невипадково, що за соціологічними опитуваннями спів-
робітників кількох великих фірм і банків у Києві, лише 4 % опитаних 
виявили бажання працювати під керівництвом жінок. До речі, з поміж 
працівників архівних установ України трохи більше 20 % – чоловіки і 
близько 80 % – жінки. Як показують практика і мої власні спостере-
ження, переважна більшість жінок як перших керівників та заступни-
ків архівних установ і підрозділів, починаючи від Державної архівної 
служби, центральних, галузевих і місцевих державних архівів і закінчу-
ючи керівниками архівних відділів районних держадміністрацій, місь-
ких рад, діловодних підрозділів і архівів підприємств та організацій, 
ні в чому не поступаються чоловікам-керівникам. Більше того – вони 
дисциплінованіші, уважніші, ввічливіші, толерантніші, акуратніші та 
охайніші в роботі. Водночас у них підвищена емоційна чутливість, хво-
робливіша реакція на зауваження, претензія на більшу повагу до себе; 
жінки зазвичай частіше, ніж чоловіки, надають перевагу сім’ї і дітям, 
а не кар’єрі.

Психологічні перевантаження, телебачення, радіо, Інтернет, інфор-
маційний вибух в умовах глобалізації сучасного світу, кризові явища, 
природні катаклізми, різні терористичні акти ведуть до порушень пси-
хіки, виснаження нервової системи працівників, викликають стреси, 
вимагають більшої мобілізації внутрішніх резервів особистості, що в 
свою чергу призводить до перевтоми та депресії. Нині мало хто з укра-
їнських архівістів має належний медичний і соціальний захист, змогу 
отримати якісну консультацію психолога, більшість з них перебуває в 
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стані емоційного збудження, що посилюється через величезний обсяг 
найрізноманітнішої позитивної і негативної інформації як службового, 
так й приватного характеру, користування персональним комп’ютером 
та Інтернетом. До того ж у деяких працівників, зокрема молодих, ста-
ли виявлятися комп’ютерна залежність, замкнутість; вони скаржаться 
на поганий сон, головні болі, погіршення зору, а це веде, зрештою, до 
професійного “вигорання”, тобто до зниження продуктивності та ре-
зультативності праці, породжує синдром апатії і байдужості, втрати за-
цікавленості життям, страх перед реальністю. За таких обставин дуже 
важливо працювати в режимі “людина – людині”, змінюваності техно-
логічних процесів, чергування роботи і відпочинку, дотримання здоро-
вого способу життя, занять гімнастикою, уникнення куріння, вживання 
спиртних напоїв тощо.

Варто також звернути увагу й на психологічний аспект архівного 
маркетингу, пов’язаного з наданням архівних послуг, які в умовах рин-
кової економіки набувають дедалі ширшого розвитку, а також з паблік-
рілейшнз, тобто зв’язками з громадськістю, зовнішніми комунікація-
ми12. Йдеться про психологію рекламно-інформаційної роботи архівів, 
проведення виставок, виступів у засобах масової інформації, донесення 
до суспільства як інформаційного потенціалу архівних фондів, так і ре-
альних можливостей, які вони мають для задоволення найрізноманітні-
ших запитів фізичних і юридичних осіб. Цей напрям роботи має і пси-
хологічне підґрунтя, відіграє важливу роль у піднесенні іміджу архівів 
і просуванні їх на ринку інформаційних та інших послуг.

Таким чином, архівний менеджмент надає важливого значення 
психолого-педагогічним і емоційно-вольовим чинникам управлінської 
та виконавської діяльності на всіх щаблях системи архівних установ. 
Це зумовлюється особливостями сучасного етапу розвитку як соціуму 
в цілому, так і архівної справи в Україні, яка перебуває на переході 
від централізованої, командно-адміністративної системи до децентра-
лізованої, демократичної, набуває більшої відкритості та інтегрується у 
світовий архівний простір. На зміну традиційним інформаційним тех-
нологіям приходять електронні інформаційні та комунікаційні засоби, 
принципово нова організаційна та обчислювальна техніка, відбувається 
своєрідна комп’ютеризація архівів, що в свою чергу відбивається на 
психологічному кліматі в колективах і психіці їх співробітників, по-
части породжує мутацію характерів, викликає прояви агресії та депре-
сії. Знаючи особливості нервової системи, психіки працівників, їх ха-
рактеру та темпераменту, керівник архівної установи може запобігати 
виникненню негативних явищ, конфліктів, використовувати розмаїття 
їх характерів і психічних властивостей для створення сприятливого мі-
кроклімату в колективі та злагодженої, цілком дружної і продуктивної 
роботи.
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Насамкінець висловимо декілька пропозицій та рекомендацій. По-
перше, на нашу думку, необхідно і далі посилювати психолого-педа-
гогічну підготовку архівістів, запровадити у всіх вишах, у яких є спе-
ціальність архівознавство, окрім архівного менеджменту як базової 
дисципліни, спеціальні курси із соціальної педагогіки та психології. 
По-друге, у програмах підвищення кваліфікації керівників архівних 
установ, що проводяться як по лінії Головдержслужби, так і Держком-
архіву, доцільно передбачити виступи відомих психологів та фахівців 
із соціальної педагогіки. По-третє, варто було б провести всеукраїнську 
науково-практичну конференцію, присвячену психолого-педагогічним 
аспектам архівного менеджменту. І, нарешті, на часі започаткування 
на сторінках часопису “Архіви України” обміну думками і досвідом 
керівників архівних установ з питань психології управління, методики 
створення сприятливого мікроклімату в колективах архівів, долучивши 
до обговорення й зарубіжних колег. Можливо, стартом такого обгово-
рення стане пропонована стаття.
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Освещаются современные подходы к усовершенствованию управленчес-
кой деятельности архивных учреждений путем более полного учета психоло-
го-педагогических основ архивного менеджмента, выясняется их сущность и 
значение в условиях информационного общества и психологических стрессов.

Ключевые слова: архивоведение; архивный менеджмент; научные 
основы управления; принципы менеджмента; социальная педагогика; психо-
логия; темперамент; конфликты.

There are highlighted current approaches to improving the management of 
archives by the fuller consideration of phychological and pedagogical principles 
of archival management, found out their essence and meaning in conditions of 
psychological stress and informational society in the article.

Keywords: Archival science; archival management; scientific principles of 
management; social pedagogy; psychology; temperament; conflict.
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БІБЛІЯ І АРХІВИ

У статті здійснено спробу переглянути уявлення, що склалося, про по-
ходження терміну “архів”.

Ключові слова: Біблія; Старий Завіт: Новий Завіт; церковні архіви; архі-
вознавство; джерелознавство; термінологія.

У світовій історико-культурній скарбниці ледве чи можна назва-
ти пам’ятку писемності, яка вивчалася б ученими протягом багатьох 
століть з такою ретельністю й пристрастю, з такою любов’ю й шано-
бливістю, як Біблія. Бібліографічний покажчик літератури російською 
мовою про Біблію набагато перевищує обсяг солідного довідкового 
видання1. І разом з тим донині не було жодної серйозної публікації, 
жодної наукової статті як у Росії, так і за рубежем, у яких біблійні 
тексти розглядалися як джерела з історії найдавніших архівів. Уче-
ні, звичайно, звернули увагу на статтю в Біблії, у якій Бог дає точні 
вказівки Мойсеєві щодо побудови Ковчега для зберігання священних 
скрижалей. Але далі констатації самого факту не пішли, відзначивши 
спорідненість двох слів – arche і archives2. Не є винятком і “Великий 
путівник по Біблії”, випущений мюнхенським видавництвом “Дремер 
Кнаур” у 1985 р.3 і перекладений через вісім років у Росії. Можливо, 
сакральний характер священних писань, дарованих Богом, утруднював 
внесення цієї унікальної історичної пам’ятки до палітри джерел істори-
ко-архівної науки, яка склалася в традиціях світської освіти.

У радянську епоху з цілком зрозумілих ідеологічних мотивів ана-
ліз священних біблійних текстів не включався до навчальних програм 
історичних факультетів вищих навчальних закладів. Головний історич-
ний пам’ятник християнства був бібліографічною рідкістю й до нього 
мали доступ лише фахівці у відділах рукописів найбільших бібліотек і 
музеїв. В офіційній ідеології утвердився погляд на біблійну історію як 
на сукупність вигаданих, міфологізованих подій.

Численні післявоєнні знахідки історичних писемних пам’яток у Пе-
редній Азії, які належать до біблійного часу, дозволили простежити, 
якщо не прямий, то опосередкований зв’язок зі змістом Біблії, а від-
криття в кінці 1940 – поч. 1950-х рр. прадавніх сувоїв “Мертвого моря” 
з їх наступною публікацією стали незаперечним аргументом у визнанні 
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автентичності біблійних текстів своєму часові. Після прочитання кум-
ранських та інших прадавніх рукописів навіть затяті борці з релігією 
перестали сумніватися в їхній стародавності4. Майже не покращило-
ся становище в Росії й після 1991 р. Наталія Будур і Іван Панкеєв у 
перший том своєї праці “Міфи й легенди народів світу”, що вийшов 
друком у Москві у 2002 р., включили Старий і Новий Завіт5. Дотепер 
священні біблійні писання не аналізувалися вченими з точки зору ви-
явлення в них відомостей про найдавніші архіви.

Не торкаючись божественної природи Церкви, відзначимо, що як 
суспільний адміністративний інститут вона відбивала загальні умови 
людського співіснування, піддаючись впливу й, у свою чергу, впливаю-
чи на всі сфери його соціального, політичного, культурного й духовно-
го життя. Не останню роль відіграло ставлення Церкви до збереження 
своєї історико-документальної культурної спадщини, тобто архівів. Бі-
блійні тексти серед них посідали чільне місце, і їх збереження й мож-
ливість використання було різним у західній і східній Церквах. У за-
хідній Церкві, особливо під впливом папства, були сильними тенденції 
перешкоджання читанню Біблії мирянами. Вважалося, що ознайомлен-
ня з Біблією без посередників непідготовленим малограмотним наро-
дом буде сприяти поширенню різних оман і усіляких єресей.

Чи може Біблія надати додаткові відомості про способи зберігання 
й використання як сакральних, так і щоденних записів, що утворюва-
лися за час існування ізраїльського й інших народів Передньої Азії, які 
зазнали християнізації? Відповісти на це та інші питання, що виникли 
при дослідженні головної писемної християнської святині, покликана 
ця стаття.

Саме слово Біблія походить від грецького слова “бібліа “, що ввій-
шло у середньовічну латинь і означало “книги”. Під книгами розумі-
лися не тільки кодекси, тобто книги в нашому розумінні, але й папі-
русні, рідше пергаментні сувої. У старозавітний час для різних записів 
продовжували досить активно використовувати також глину й плоский 
камінь, документи на яких позначалися поняттям “скрижаль”. У Свя-
щенному письмі особливе місце посідала “Книга життя”, яка містила 
генеалогічні списки, що фіксували приналежність згаданих осіб до ви-
браного народу Ізраїлю. Повнота й точність відомостей про родовід, 
збережені з дописемного періоду, не може не викликати в сучасного 
читача почуття захоплення. Однак зберігати інформацію, що накопичу-
валася в пам’яті було проблематично, тому прадавні іудеї, як і інші на-
роди, повинні були подбати про збереження необхідних документів на 
матеріальних носіях у надійному місці. На відміну від інших прадавніх 
народів Передньої Азії, відомості про яких наука одержала з рук архе-
ологів, іудеї послуговувались чудовою писемною пам’яткою, зміст якої 
не зазнав зміни протягом двох тисячоліть. Глиняні таблички були в них 
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менше поширені, ніж у сусідніх народів, оскільки первісний кочовий 
спосіб життя ускладнював їхнє перевезення й збереження.

Отже, відкриємо Біблію. У другій книзі “Вихід” Мойсей одержує 
вказівку від Господа: “Зробіть ковчег із дерева ситтим: довжина йому 
два ліктя з половиною, і ширина йому півтора ліктя, і висота йому пів-
тора ліктя; і обклади його чистим золотом, зсередини й зовні покрий 
його; і зроби вгорі довкола нього золотий вінець (кручений); і виплав 
для нього чотири кільця золотих і укріпи на чотирьох нижніх кутах 
його: два кільця на одному боці його, два кільця на іншому боці його; 
Зроби із дерева ситтим жердини й обклади їх (чистим) золотом; і вкла-
ди жердини в кільця, по боках ковчега, щоб за допомогою їх носити 
ковчег. І поклади в ковчег Одкровення, яке Я дам тобі”6.

Мойсей одержав від Бога скрижалі кам’яні, на яких перстом божим 
були записані Одкровення. З Біблії відомо, що вони були розбиті й по-
тім переписані Мойсеєм на дванадцяти каменях, розташованих навколо 
вівтаря. Заповіді Божі згодом були скопійовані на шкіру (пергамен), 
поміщені у ковчег і природно розділили його долю7. Ковчег, за вка-
зівкою Бога, повинен був перебувати в скинії, що являла собою пере-
носний молитовний намет. Уповноважені перського царя Атаксеркса 
оголосили народу “закон Мойсеїв”, читання якого, і нам важливо це 
відзначити, тривало сім днів “від світанку до полудня”8. У колисці сві-
тової цивілізації, яка зародилася в “жаркому поясі” планети, по-іншому 
зберегти “священні книги” було неможливо. З одного боку, винятково 
активна флора і фауна, з іншого – небезпека постійних збройних набі-
гів, сутичок тощо змушували прадавніх священнослужителів з особли-
вою передбачливістю організовувати збереження життєво важливих 
для виживання народу документів.

У біблійних книгах слово “ковчег” вживалося і в інших значеннях. 
Першу згадку про нього зустрічаємо при описі похорону Йосипа, тіло 
якого набальзамували й поклали в “ковчег”, тобто в труну. Нарешті, 
третє значення слова “ковчег” відоме всім і викликає в пам’яті образ 
човна, який легендарний Ной за вказівкою Бога використовував, ряту-
ючись від всесвітнього потопу.

Надзвичайно чіткі і ясні вказівки Бога про те, де і як зберігати Од-
кровення, викликають, принаймні, ще одне питання. Чи можна зустрі-
ти термін “ковчег”, що позначав місце зберігання документів та інших 
письмових джерел, за межами біблійних традицій? Так, звичайно. По-
няття “ковчег”, тобто “скринька”, “скриня”, що позначало місце розмі-
щення документів, стосовно до біблійного часу вживалося на давньо-
му Сході, у Єгипті, Греції, Римі, Візантії, Китаї. У двох позолочених 
скриньках у підвалі храму Апполона на Палатинському пагорбі в епоху 
імператора Августа (63 до н. е. – 14 н. е.) римляни зберігали найдорого-
цінніші рукописи грецького походження т. зв. “сивиллині книги”, які, 
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на їхню думку, містили пророцтва про долю Риму9. У святилищі Апол-
лона в Дельфах жреці зберігали в дерев’яних скриньках вислови ора-
кула, написані на дошках, обтягнутих шкірою10. Перший китайський 
літописець Сима Цянь (приблизно 146–87 рр. до н. е.), щоб урятувати 
під час переслідувань частину своїх творів11, що залишилася, сховав їх 
“на горі відомій”, тобто в обкутих скринях палацового архіву. В єврей-
ських молитовних будинках (синагогах) довгі століття найважливіші 
документи зберігалися в ковчезі. Практика виокремлення, а почасти 
окремого зберігання священних книг збереглася до наших днів. У си-
нагогах Хумаш, що становить основу Тори, читається за рукописним 
пергаментним сувоєм.

У більш зрілий період римської державності у зв’язку із збільшен-
ням кількості документів у системі цивільних архівів утверджуються 
терміни – “ерарій” (скарбниця), “табулярій” (від слова “tabula”) – до-
щечка для написання тощо12. Однак термін “скриня”, що позначав міс-
це зберігання найважливіших документів, не зникає зовсім. Його ми 
зустрічаємо у візантійській і в російській православній традиції. “Скри-
ня Святої Трійці” у Пскові слугувала державним архівом Псковської 
феодальної республіки, де зберігались як світські, так і духовні папе-
ри13. Відроджуючи біблійні традиції, герцог Готфрид (Годфруа), засно-
вник Ієрусалимського королівства, наказав, згідно з легендою, зібрати 
записані мудрецями місцеві звичаї і скласти на їхній основі “закони 
й ассизи”, якими слід керуватися у повсякденному житті. Хартії, за-
писані згідно з рекомендаціями Біблії, були поміщені в скриню, побу-
довану за розпорядженням герцога за розмірами “Ковчегу Завіту”. До 
архіву, розміщеного біля Гробу Господнього, зверталися тільки тоді, 
коли виникало спірне питання, що вимагало розв’язання. Причому, від-
крити скриньку “листів св. Гробу” можна було тільки в присутності 
короля або патріарха й ще принаймні семи відібраних осіб. У серед-
ньовічній Європі аж до Нового часу найважливішу документацію збе-
рігали в кофрах (скринях) і тільки набагато пізніше відбулася заміна 
скринь шафами, яка, до речі, йшла дуже повільно14. У Московському 
царстві в “Хранилах царських” (термін уведений С. О. Шмідтом), у 
приказних архівах, грамоти й інші державні документи зберігалися в 
скринях, ящиках, коробах15. У Російському державному архіві давніх 
актів зберігся відлитий зі срібла позолочений ковчег, у який Катерина 
II, перебуваючи, безсумнівно, під впливом біблійних переказів, нака-
зала помістити Соборне укладення. Імператриця сама прагла побачи-
ти “Укладення” і віддала розпорядження, щоб його принесли у палац. 
Пошуки були довгими. Шукали скрізь, навіть під престолом Успен-
ського собору, оскільки генерал-губернатор чув, що колись саме там, у 
Кремлі, існувала схованка для зберігання найбільш важливих царських 
документів16. В епоху Миколи I за наказом імператора, на додаток до 
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одного існуючого були відлиті з міді ще 7 масивних ковчегів, усереди-
ні покритих темним оксамитом, для кращого збереження найцінніших 
державних документів. У ці 8 ковчегів помістили: тексти “Російської 
правди”, прадавні договірні грамоти російських князів з Великим Нов-
городом, судівники Івана III і Івана IV, грамоту про обрання на царство 
Михайла Романова, грамоту про запровадження в Росії Патріаршества, 
Соборне укладення, договірні й духовні грамоти російських князів, за-
писки царів і князів, що скорилися Росії, у тому числі Хмельницького 
про приєднання Малоросії, царські листи й ін. Вони й склали осно-
ву історико-культурної документальної спадщини імперії, покладеної 
на зберігання до Державного сховища старожитностей імперії (хартії, 
рукописи, печатки), положення про яку імператор підписав 5 квітня 
1853 р.17 Один із таких ковчегів зберігся, і його можна побачити нині 
в кабінеті директора Російського державного архіву давніх актів. Само 
собою зрозуміло, що в ковчегах, скринях і т. п. зберігалися не тільки 
писемні, але й речові пам’ятки, цінні найдавніші реліквії. В описі май-
на Софійського собору від 1749 р. значився позолочений срібний ков-
чег з мощами Алексія, людини Божої18. У цьому зв’язку не можна не 
згадати, що велика християнська реліквія – десниця Іоанна Хрестителя, 
привезена із Чорногорії в Москву 7 червня 2006 р., теж знаходилась в 
ковчезі.

Але повернімося у біблійні часи. Стежити за ковчегом і скинією 
доручалося посвяченим левітам-священнослужителям. Це культове 
міс це – святилище – при потребі можна було розбирати, перевозити й 
зби рати в іншому місці. У той період прадавні іудеї вели кочовий спо-
сіб життя, й архів, що перебував у святилищі, нерозлучно ішов за ними 
у всіх їхніх мандрах пустелею. У ритуальному наметі, а потім у спеці-
ально побудованому храмі зберігався “Ковчег завіту”, скрижалі закону 
як першоджерело Одкровення Бога. Доля цього святого сховища була 
надзвичайно трагічна. Біблійне сказання переповідає історію “скрижа-
лів завіту” з моменту угоди, укладеної з Богом на горі Синай, до його 
загибелі. З першої книги Царств відомо, що скриня зі священним дого-
вором перебувала у місті Силоме, що було у той час резиденцією пер-
восвященика19. Архів неодноразово супроводжував ізраїльське військо, 
надаючи священного характеру війнам, які вела держава. Не завжди 
його присутність гарантувала перемогу. У XI ст. до н. е. ізраїльська 
армія у війні проти філістимлян була вщент розбита й “Ковчег заві-
ту” потрапив у полон. В епоху правління Давида цивільна й військо-
ва адміністрація зосередилася в Єрусалимі. Туди ж був перевезений 
“Ковчег завіту”, освячуючи міцніючу владу популярного царя. Один із 
блискучих представників Дому Давидового, що царював близько 400 
ро ків, Соломон (965–928 до н. е.), спорудив поруч із царським палацом 
Будинок Господа20. Періоди розквіту змінювалися періодами занепаду 
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єврейського царства. Його столиця неодноразово розорялася в ході не-
скінченних військових зіткнень. На якийсь час “Ковчег завіту” зник і 
був знайдений, за біблійним переказом, під час очищення Храму Гос-
поднього від ассірійських культових символів21. На думку ізраїльських 
дослідників Х. Тадмора й Р. Наделя, виявлена “Книга завіту” була ні-
чим іншим, як Книгою Второзаконня або значною частиною цієї книги, 
яка в цей період зазнала змін і остаточної редакції, що мало на меті 
перетворення її в державний звід законів”22. Фінал загибелі архіву на-
ведений у Четвертій книзі Царств (гл. 25. 8–12): “Прийшов Невузардан, 
начальник охоронців і слуга царя вавилонського, в Єрусалим і спалив 
Дім Господній і дім царя… І всі більші будинки спалив”23. Таким чи-
ном, Ієрусалимський храм разом з “Ковчегом завіту” в 587/586 рр. до 
н. е. був при повторному захопленні війнами панівної вавилонсько-хал-
дейської династії Навуходоносора зруйнований, і подальша доля його 
невідома. Як невідома доля трону Бога, золотого глечика з манною й 
берла Аарона, що перебували там само. У зв’язку із загибеллю “Ковче-
га Завіту” існують перекази, що він був урятований пророком Ієремією 
(2 Мак. 2:4), і друге, що ковчег, відповідно до прадавнього ефіопського 
літопису Кебра Негаст (Kebra Nagast), був зі “згоди Бога” викрадений 
сином цариці Савської і Соломона Менеликом, оскільки нібито євреї 
порушили клятву й зрадили Завіт24. Отже, і шукати його потрібно в 
Ефіопії, швидше за все в Аксумах, де він був нібито таємно замуро-
ваний у каплиці найбільшого храму міста. В усякому разі, у другому 
храмі Зоровавеля “Ковчега Завіту” уже не було25.

Зберігачем архіву призначався один зі священнослужителів, але 
вбачати в тодішньому архіваріусові представника однієї із найдавніших 
професій, як би цього деяким сучасним історикам не хотілося, не слід. 
На них були покладені інші важливі функції. Насамперед, ці зберігачі – 
спочатку усних переказів, легенд і міфів, а потім і письмових текстів, 
коштовних предметів – мали бути освіченими й грамотними людьми, 
що постійно опікуються поповненням своїх лав. Для того при релігій-
них громадах, жрецьких храмах зазвичай відкривалися школи для ді-
тей знаті для оволодіння знаннями й головним чином писемністю. На 
початковому етапі розвитку людської цивілізації, що характеризується 
відсутністю розвинених управлінських структур, пануванням сакраль-
ного права, що визначають геть усе, з територіальною залежністю пле-
мені до джерела їжі, зародковими торговельними відносинами й т. п. 
архіви створювалися для збереження, насамперед безцінних, життєво 
важливих для виживання документів. Письмові документи, що збері-
гаються у різних регіонах світу, де зароджувалася людська цивілізація, 
одержали близькі за значенням назви, що дозволяють визначити їхню 
типологічну близькість. Звичайно, це не сховища в нашому розумінні 
слова, а скоріше зародок того, що в майбутньому назвуть архівами. Од-
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нак їх функціональна первинна спрямованість мало чим відрізнялася 
від сучасної практики. Вони одержували назви:

– за місцем безпосереднього зберігання: ковчег, короб, скриня 
(Arche, Arca, ae);

– за приміщенням, де зберігалися дерев’яні скрині з документами: 
скринія (scrinia), гениза, скарбниця хартій, сховища царські;

– за складанням, написанням або перепискою документів: скрипто-
рій (scriptorium), реєстратура, ризниця;

– за складом матеріалу, на якому написаний документ: табулярій 
(tabularium, tabula), картулярій (charta, ea – аркуш папірусу, chartularium), 
царські шкурки (пергамен стародавня Персія), бумажница (середньо-
вічна Росія) та ін.;

– за місцем складання й зберігання документів: палац правителя, 
урядова будівля, адміністративне місце (Archeion); за назвою храму 
(Метроон), скарбниця, скарбничка (наказні архіви Російської держави);

– за культурним призначенням: Дім життя (стародавній Єгипет), 
мусейон, ліберія (бібліотека).

Нам важливо відзначити, що способи зберігання священних біблій-
них текстів та інших цінних пам’яток писемності були аналогічними 
формам зберігання документів у сусідніх цивілізаціях, які поставали 
у цей час. Схід навіть випередив набагато греко-римську цивілізацію, 
якій передав навички письма й зачатки архівної справи. Пізніше, швид-
ше за все під впливом низки чинників, у тому числі Ісламу, що з’явився, 
численні прихильники якого зобов’язані були знати слова Пророка 
напам’ять, ісламізовані племена Сходу віддали перевагу усному сло-
ву над письмовим. Ці люди з гордістю іменувалися “уммис”, оскільки, 
не вміючи ні читати, ні писати, могли годинами відтворювати текст 
Священного Корану, ані разу не помилившись26. На відміну від Біблії 
священний Коран був явлений Мухаммаду ангелом Джибрилом (Гав-
риілом). Він у точності відповідав архетипу, що зберігається на “сьо-
мому небі”, тобто місці, недоступному для людей. Протягом 23 років 
Коран відкривався Пророкові, який завчав текст напам’ять27. Традиції 
“усної історії” (“усних архівів”) ще довгі століття будуть зберігатися у 
щоденному житті “південних народів”, у чому автор цієї статті пере-
конався, працюючи колись серед аборигенів племені малинке у Гвінеї.

Започаткований у Древній Греції термін архів “Archeion” (корінь 
“arca”) походить від дієслова “arca”, ui-, ere (охороняти, оберігати, зами-
кати й т. п.); він уживався у своєму значенні, але широкого поширення 
не мав ні в Древній Греції, ні у Древньому Римі. Імператор Юстиніан 
(482–565), що залишив світу чудовий храм св. Софії в Константинополі 
й здійснив кодифікацію римського права, спробував упорядкувати збе-
рігання офіційної документації. “Нехай Ваше преосвященство, – писав 
він, – видасть накази по кожній із провінцій, щоб був виділений буди-
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нок, у якому суддя (зберігач) повинен зберігати документи, обравши 
кого-небудь для нагляду за ними, так щоб документи залишалися неу-
шкодженими й за вимогою могли б бути швидко знайдені, і нехай вони 
утворюють архіви, і той стан, яким нехтували в містах, буде виправле-
но”28. Латинський термін “archivum” ніколи не зникав надовго із ужит-
ку в письмовій християнській літературі. Досить згадати “архіваріуса 
Римської церкви” з житія “Олексія, людини Божої”, єдиного, хто міг 
прочитати лист, залишений святим перед смертю. На порозі епохи Від-
родження цей термін відроджується в Західній Європі для позначення 
вже в рамках світського суспільства місця зберігання цінних, старих 
паперів і документів. Енциклопедія XVII ст. дає наступне визначення 
архівів, підкреслюючи правовий характер документів: “сховище старих 
титрів і хартій, що містить права, намагання, привілеї й прерогативи 
будинку, міста, королівства”29.

Історики архівів XX ст. (Е. Казанова, А. Бреннеке, Р. А. Ботьє, 
Ж. Фавьє та ін.), що одержали світську освіту, применшували вплив 
церковної архівістики на форми зберігання, класифікації та викорис-
тання документів у світських державах, що утворюються. У Росії 
Н. В. Бржостовська у своїй книзі “Архіви й архівна справа в зарубіж-
них країнах” хоча й помістила в типології найдавніших архівів, що 
створюється, категорію жрецьких сховищ на перше місце, та згодом 
відсунула їх на задній план у зв’язку з описом розгалуженої мережі 
державних архівів, яка мала тенденцію збільшуватися30. Вплив христи-
янської церкви на розвиток архівної й бібліотечної справи, особливо в 
перше тисячоліття свого існування, був набагато ширшим і глибшим, 
ніж вважають автори, що досліджували історію архівів. Чинник поді-
бного впливу повинен зайняти домінуючу позицію у всіх наукових пе-
ріодизаціях, у яких сучасні вчені намагалися обґрунтувати основні ета-
пи формування архівів31. І Біблія була й залишається найважливішим 
джерелом з історії зародження писемної культури й первісних форм 
зберігання документів32.

На прикладі тільки однієї, хоча й видатної історичної пам’ятки, ми 
розглянули зародження, розвиток, способи зберігання й передачі ка-
нонізованої культурної пам’яті народу, яка колись жила в його куль-
тах, обрядах, звичаях. Цей тип архіву, що зберігає життєво важливі 
для суспільства і держави документи, пройшов шлях через століття. 
У щоденній процедурі демонстрації у виставковому залі Національно-
го архіву США головних документів країни: Декларації Незалежності, 
Конституції США, Білля про права, які піднімаються ранком у вітрину 
й опускаються ввечері в підземний сейф (ковчег, скриню), чуються від-
гомони біблійних традицій. Слушним і неспростовним є твердження: 
той, хто нині дивиться в завтрашнє, повинен не допустити зникнення 
вчорашнього.
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В статье сделана попытка пересмотреть сложившееся представление о 
про исхождении термина “архив”.

Ключевые слова: Библия; Ветхий Завет; Новый Завет; церковные архи-
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An article makes an attempt to revise formed notion of the origin of term 
“archives”.

Keywords: the Bible; the Old Testament; the New Testament; Church archives; 
archival science; source studying; terminology.
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УДК 930.253(477)

Л. А. КИСЕЛЬОВА*

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 
УНІКАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО

АРХІВНОГО ФОНДУ

Висвітлено результати роботи Держкомархіву та державних архівів Ук-
раї ни з виявлення унікальних документів Національного архівного фонду та 
включення їх до розділу “Унікальні документи Національного архівного фон-
ду” Державного реєстру національного культурного надбання.

Ключові слова: Державний реєстр національного культурного надбан-
ня. Унікальні документи Національного архівного фонду; анотований перелік 
унікальних документів Національного архівного фонду; унікальний документ 
Національного архівного фонду.

До складу Національного архівного фонду включаються інформа-
ційно насичені документи підприємств і установ різних сфер діяльності, 
а також документи видатних осіб, які існують у єдиному примірнику, 
що визначає неповторну цінність кожного. Проте в його складі виділя-
ється частина документів, які відносяться до категорії унікальних. Це 
елітна частина Національного архівного фонду України, насамперед у 
інформаційному відношенні. Її можна визначити як національне куль-
турне надбання. Природно, що це надбання вимагає підвищеної про-
фесійної уваги архівістів. 

Досвід вітчизняного архівознавства щодо виокремлення категорій 
архівних документів за ціннісними ознаками та основні проблеми ор-
ганізації віднесення документів Національного архівного фонду до ка-
тегорії унікальних досліджувався професором С. Г. Кулешовим1. Немає 
сумніву, що проблема віднесення документів до категорії унікальних 
є актуальною, але маловивченою і потребує подальшого дослідження.

Поняття про різну значущість архівних документів було іманентно 
властиво усім поколінням архівістів. Проте критерії їх виявлення сфор-
мульовані тільки в радянський період, з часом вони допрацьовувалися 
і змінювалися. Первинне поняття унікальних і особливо цінних доку-
ментів вживалося не диференційовано, але в 90-х рр. ХХ ст. остаточно 
сформувалася думка про необхідність розрізняти ці категорії.

* Кисельова Леся Анатоліївна – заступник начальника управління – 
на чальник відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Державного комітету архівів України.
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Нині висока значущість УД* знайшла закріплення у тому числі і 
на законодавчому рівні. Державний реєстр** запроваджено відповідно 
до Основ законодавства України про культуру з метою обліку об’єктів 
матеріальної та духовної культури виняткової історичної, художньої, 
наукової чи іншої культурної цінності, що мають важливе значення для 
формування національної самосвідомості українського народу і визна-
чають його внесок у всесвітню культурну спадщину2. 

До Державного реєстру відповідно до Положення про нього, зано-
сяться, крім іншого, й документальні пам’ятки: унікальні акти держав-
ності, інші важливі архівні матеріали, кіно-, фото- і фонодокументи, 
давні рукописи, рідкісні друковані видання. Виконавцем, крім Мініс-
терства культури і туризму, Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства, є й Державна архів-
на служба України3.

Профільним законом УД визначено як: документ Національно-
го архівного фонду, що становить виняткову культурну цінність, має 
важливе значення для формування національної самосвідомості укра-
їнського народу і визначає його внесок у всесвітню культурну спадщи-
ну4. Національний стандарт дає таке визначення унікального архівного 
документа (унікальна документальна пам’ятка): визначена експерти-
зою категорія цінності архівного документа, що має виняткове значен-
ня для історії держави та суспільства, і аналоги якого за документною 
інформацією і (або) зовнішніми ознаками документа відсутні5. 

Розділ “Унікальні документи Національого архівного фонду” Дер-
жавного реєстру зумовлений потребою виокремлення певної групи до-
кументів, що мають виняткову історичну та іншу культурну цінність, 
та покликаний забезпечити гарантовану збереженість цих документів, 
інформування про них вітчизняну і світову спільноту, введення у на-
уковий і культурний обіг. І це, відповідно, вимагає дотримання особли-
вого порядку їх обліку, зберігання та користування ними. 

Включення документів до розділу “Унікальні документи Націо-
нального архівного фонду України” Державного реєстру здійснюєть-
ся Державною архівною службою України, яка є правонаступником 
Державного комітету архівів України, в установленому порядку. Пев-
ні аспекти роботи з УД було унормовано порядком віднесення доку-
ментів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до 
Державного реєстру6 та методикою і критеріями виявлення і внесення 
унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду 
України до Державного реєстру7. Отже, Державний реєстр УД до вве-

* Тут і далі – унікальний документ Національного архівного фонду.
** Тут і далі – Державний реєстр національного культурного надбання.
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дення норми погодження анотованих переліків* ЦЕПК** складався із 
анотованих переліків державних архівів.

Чинний порядок віднесення документів Національного архівного 
фонду до унікальних8 встановлює, що віднесення документів Націо-
нального архівного фонду до унікальних здійснюється шляхом їх ви-
явлення, проведення експертизи цінності, опису та внесення до Дер-
жавного реєстру. За результатами проведення виявлення та експертизи 
цінності документів Національного архівного фонду власники доку-
ментів або уповноважені ними особи укладають проекти анотованих 
переліків унікальних документів, що можуть бути віднесені до унікаль-
них. Анотовані переліки подаються Державній архівній службі України 
на погодження ЦЕПК та внесення до Державного реєстру.

Методикою9 віднесення документів Національного архівного фон-
ду до унікальних, визначено критерії віднесення документів Національ-
ного архівного фонду до унікальних, організацію роботи щодо вияв-
лення УД, описування УД в анотованому переліку, порядок подання на 
розгляд анотованого переліку та внесення УД до Державного реєстру. 

Критеріями віднесення документів Національного архівного фон-
ду до унікальних є походження, зміст та зовнішні ознаки документа. 
Кожний критерій охоплює певний склад характеристик документа, на-
явність яких є підставою для його віднесення до категорії унікальних. 
Унікальність документів, створених від 1501 р., визначається переваж-
но за сукупністю критеріїв, характеристик. Ці документи мають бути 
тільки оригіналами.

Державні архіви надіслали на погодження ЦЕПК анотовані перелі-
ки УД, схвалені експертно-перевірними комісіями згідно з методикою. 
Всього на ЦЕПК надіслали переліки 27 держархівів, які виявили 15 
унікальних фондів, 858 унікальних справ, 3222 УД10. 

Аналіз анотованих переліків показав, що держархіви відносять до 
унікальних документи Національного архівного фонду, які переважно є 
особливо цінними. Це зумовило прийняття рішення про перегляд кри-
теріїв віднесення документів до унікальних й відмова від віднесення 
до УД цілих справ, фондів або колекцій та внесення відповідних змін 
до методики12. 

Сучасний стан з формування Державого реєстру характеризується 
наступним. Державними архівами представлено на погодження ЦЕПК 
переглянуті з урахуванням змін до методики та схвалені на засіданнях 
експертно-перевірних комісій анотовані переліки УД11. Всього 28 дер-

* Тут і далі – анотовані переліки унікальних документів Національного 
архівного фонду.

** Тут і далі – Центральна експертно-перевірна комісія Держкомархіву.
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жархівами пропонувалося віднести до унікальних 2 361 документ, що 
виявлено в 1246 справах у 174 фондах. У 2009 році ЦЕПК розглянуто 
ці матеріали.

Після ретельного вивчення ЦЕПК прийнято рішення внести до 
Державного реєстру 237 УД з фондів центральних та обласних дер-
жавних архівів. Зокрема, до Державного реєстру внесено Акт прого-
лошення незалежності України 24 серпня 1991 р.13, Заповіт Гетьмана 
Української держави Павла Скоропадського 3 серпня 1918 р. з авто-
графом і сургучевою печаткою14, Універсал Директорії Української 
Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Рес-
публікою 22 січня 1919 року15, Закон про громадянство Української На-
родної Республіки 15 листопада 1921 р.16, вірші Т.Г.Шевченка “Дум-
ка” 1838 р.17, “Бандуристе, орле сизий!” 1840 р.18, “Миколі Івановичу 
Костомарову” 1847 р.19, “Сон” 1859 р.20, лист видатного вченого-хіміка, 
пофесора Д. І. Менделєєва21, студентську роботу Івана Франка “Про 
Лукіана і його сучасність”22, грамоти на пергаменті XIII–XV століть23 
та інші.

Серед відхилених документів ті, що належать до типової докумен-
тації, мають регіональне значення або не мають сукупності критеріїв, за 
якими можуть бути віднесені до унікальних. Наприклад, родовідні кни-
ги дворян у Державному архіві Хмельницької області, ревізькі казки у 
Державному архіві Вінницької області. Звичайно, це насправді досить 
цікаві документи і за своїм змістом, і своїм оформленням, але подібні 
документи є в інших архівах. Унікальними ж мають бути ті документи, 
які єдині та неповторні за своїм значенням, змістом, важливістю інфор-
мації, зовнішнім оформленням та іншими важливими критеріями. 

Документи, які не ввійшли до Державного реєстру, безперечно, ма-
ють культурну й історичну цінність, і необхідно розглядати доцільність 
повернення такої окремої категорії документів Національного архівно-
го фонду як “особливо цінні”, котра не унормована в українському ар-
хівному законодавстві. 

Набутий досвід з формування Державного реєстру УД Держкомар-
хівом проаналізовано й висвітлено під час проведення у жовтні 2010 р. 
семінару з питань організації роботи з УД для голів експертно-переві-
рних комісій державних архівів та Національної академії наук України.

Робота із УД охоплює великий спектр видів архівних робіт: це – 
виявлення, експертиза цінності, описування, облік, зберігання, переві-
ряння наявності та стану документів, створення страхового фонду до-
кументів та фонду користування ними, проведення грошової оцінки і 
організацію страхування УД.

Державний реєстр – це фактично список. Але щоб внести в нього 
дані, потрібно провести серйозну наукову роботу, зробити детальний 
опис документа. Виявлення, описування та віднесення документів На-
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ціонального архівного фонду до унікальних потребують від архівістів, 
які здійснюють цю роботу, високих професійних знань, часто й знання 
староукраїнської, староросійської, церковнослов’янської, латинської та 
іноземних мов, зокрема польської, угорської, румунської, німецької, 
французької, якими написані документи, а також знань фондів влас-
ного архіву й інших архівів України та світу. На жаль, не може бути 
універсальних порад і рекомендації для всіх архівів, зважаючи на спе-
цифіку їх фондів та склад документів.

Можна виділити основні недоліки у складанні анотованих перелі-
ків. Так, державні архіви не завжди здійснюють страхування документів 
й не зазначають відповідні графи анотованих переліків; не завжди якіс-
но й детально складається анотація на УД, у графі 12 “Характеристика 
унікальності” не завжди подається детальне обгрунтування унікальності 
кожного документа з перерахуванням усіх критеріїв, за якими документ 
віднесено до унікальних; інколи запис анотованого переліку заповню-
ється не на окремі документи, а на цілу справу, при цьому не завжди 
зрозумілі критерії, за якими документи віднесено до унікальних.

Існують розбіжності в частині внесення до Державного реєстру УД 
окремих видів документів, які містять записи про відомих осіб – ревізь-
ких казок та метричних книг. З одного боку ревізькі казки та метричні 
книги – це масові документи, а з іншого боку, їх окремі записи можуть 
торкатися неординарних особистостей, не тільки в Україні, а й у світо-
вому масштабі. 

Постає питання, чи може бути унікальним документ, якщо він має 
подібні у своєму роді? Думаю, не може. Наприклад, Державним архі-
вом в Автономній Республіці Крим було запропоновано включити до 
Державного реєстру 70 документів із автографом імператора Миколи І. 
Вибрати з них УД досить важко, тому тут необхідно застосовувати по-
рівняльний аналіз та визначатися за сукупністю критеріїв.

Складніша справа з особистостями. Наприклад, до УД віднесено 
лист із автографом Д. І. Яворницького24. Відомо, що на сьогодні вияв-
лено близько 500 листів Д. І. Яворницького, які зберігаються в різних 
архівах, бібліотеках, музеях та приватних колекціях України та Росії25, 
у той же час віднесенням документу до унікальних підкреслено значу-
щість самої особистості академіка Д. І. Яворницького. Очевидно, при-
йде час, коли буде проведено порівняльний аналіз усіх листів й визна-
чено серед них унікальний.

Не викликає сумніву всесвітня відомість та значущість для Украї-
ни та світу таких осіб серед діячів культури, як Тарас Шевченко, Леся 
Українка, Іван Франко. У той же час постає питання, чи усі документи 
із автографом цих видатних осіб або інформацією про найбільш важли-
ві події їх життя визнавати унікальними? Вважаю, якщо це власноруч 
написаний твір, то так.
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Більше того, зустрічаються випадки, коли поетом написано улюб-
лену поезію декілька разів. Наприклад, на сьогодні виявлено п’ять 
автографів вірша “Сон” Т. Г. Шевченка26, один із яких зберігається у 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 
й включений до Державного реєстру УД. 

Окремо хочу зупинитися на універсалах гетьманів — тут вини-
кає колізія з критеріями унікальності цих документів. Універсали – це 
здебільшого документи майнового характеру. Визнати всі їх унікаль-
ними неможливо. Під час розгляду ЦЕПК анотованого переліку Цен-
трального державного історичного архіву України, м. Київ професо-
ром С.Г. Кулешовим запропоновано відносити до унікальних перший і 
останній універсал кожного гетьмана з врахуванням його оригінальнос-
ті і наявності зовнішніх ознак того часу. Також потрібно враховувати 
не регіональний аспект, а національний.

Оскільки порядок ведення Державного реєстру УД передбачає й 
можливість виключення документу із Державного реєстру, то у міру 
надходження пропозицій від власників документів Національного ар-
хівного фонду або уповноважених ними осіб, очевидно, буде проводи-
тися додаткова експертиза цінності деяких УД.

Інформуванню про УД, введенню їх у науковий і культурний обіг 
сприяють публікації архівістів, так С. А. Каменєвою вперше опублі-
ковано й подано опис та характеристику унікальності Універсалу 
гетьмана Івана Самойловича охочекомонному полку Якова Павлов-
ського скласти присягу на вірність новому царю Петру Олексійови-
чу27; Ж. І. Сергою опубліковано заяву Симона Васильовича Петлюри 
на ім’я Київського міського голови з проханням про зарахування його 
на вакантну посаду архіваріуса Межового відділення Київської місь-
кої управи28; Н. В. Маковською подано короткий опис історичних умов 
створення та характеристику унікальності Декларації про державний 
суверенітет України29; Т. П. Папакіною визначено характеристику уні-
кальності Універсалу Директорії Української Народної Республіки про 
злуку з Західно-Українською Народною Республікою30, В. М. Шепелю-
ком подано історію написання та характеристику унікальності вірша 
Т. Г. Шевченка “Сон” 31.

Виконану роботу слід розглядати як важливий, але не останній крок 
у формувані Державного реєстру. Треба постійно дотримуватися вимог 
щодо забезпечення збереження УД та щорічно проводити їх страху-
вання. Окрім роботи із вже внесеними до Державного реєстру УД слід 
продовжити пошук виявлення УД, проведення експертизи їх цінності, 
внесення до Державного реєстру та проведення усіх необхідних видів 
роботи щодо забезпечення їх збереження та обліку, грошової оцінки, 
страхування, створення страхового фонду та фонду користування. 
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Крім того, дотепер виявлення УД проводилося лише у державних 
архівах й переважно у фондах дорадянського періоду. Виявлення УД 
радянського періоду ускладнюється неоднозначністю їх оцінки за вка-
заними в Методиці критеріями. Необхідно активізувати роботу з вияв-
лення УД в особових фондах, колекціях документів, НТД. Також необ-
хідно активізувати роботу з виявлення УД в музеях і бібліотеках. Не 
виключено, що у фондах цих установ можуть бути виявлені документи, 
що належать до XV ст. і раніше. 

Виявлення також потрібно проводити серед документів приватних 
колекцій фізичних осіб, що знаходяться у власників. Держкомархівом 
уже затверджено порядок обліку УД, що зберігаються у власників до-
кументів або уповноважених ними осіб, що перебувають у зонах комп-
лектування архівних установ32.

Кожен УД, внесений до Державного реєстру заслуговує на окрему 
увагу й чекає на своїх дослідників. А скільки ж архівних документів ще 
чекають визнання їх унікальності? Очевидно, серед них Пересопницьке 
Євангеліє (1556–1561 рр.); одна з перших демократичних конституцій 
світу – Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р., оригінали якої 
зберігаються в архівах Росії, Швеції та Франції; четвертий Універсал 
Центральної Ради 22 січня 1918 р., котрим проголошувалася повна не-
залежність Української Народної Республіки. 

Таким чином, Держкомархівом та державними архівами проведено 
величезну роботу з виявлення УД та внесення їх до розділу “Унікальні 
документи Національного архівного фонду” Державного реєстру. Але 
набутий досвід свідчить про необхідність подальшого теоретичного 
обгрунтування та нормативно-методичного забезпечення цієї важливої 
роботи. По-перше, при відннесенні документів до унікальних архівіс-
там необхідно застосовувати всебічний порівняльний аналіз докумен-
тів Національного архівного фонду, враховувати сукупність критеріїв 
та національний аспект. По-друге, слід продовжити вдосконалення 
критеріїв віднесення документів Національного архівного фонду до 
унікальних. По-третє, потребує підвищення професійність архівістів, 
які виконують таку важливу суспільно значущу справу, як виявлення 
та описування УД.
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The article highlights the results of the activity of the State Committee on 
Archives and State Archives of Ukraine concerning the revelation of unique docu-
ments of National Archival Fond and the insertion them into “Unique documents of 
National Archival Fond” section of the State register of national cultural heritage.

Key words: the State register of national cultural heritage; unique documents 
of National Archival Fond; an annotated list of unique documents of National Ar-
chival Fond; unique document on National Archival Fond.
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В. Г. БЕРКОВСЬКИЙ*

ПОПОВНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 
ДОКУМЕНТАМИ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ (2010–2011 рр.)

Подано підсумки роботи центральних державних архівів України з по-
повнення Національного архівного фонду документами архівної україніки за 
період з 1 січня 2010 р. до 1 квітня 2011 р.,  визначено головні вектори  співп-
раці із зарубіжним українством у напрямку пошуку, реєстрації та повернення 
документів архівної україніки.

Ключові слова: центральні державні архіви України; Національний ар-
хівний фонд; архівна україніка.

Важливою потенційною складовою історико-культурної спадщини 
народу України є ті документальні та музейні колекції, які в результаті 
різного роду історико-політичних подій опинилися або були утворе-
ні українцями за кордоном. Утворені в діяльності громадських, полі-
тичних, культурних та бізнесових організацій зарубіжного українства, 
представниками української еліти поза межами Вітчизни ці документи 
відображають не лише історію української діаспори, але й основні віхи 
в історії України, дозволяють ширше поглянути на ґенезу української 
державності у світовому контексті. Закон України “Про Національний 
архівний фонд і архівні установи” (1994) містить норму про держав-
ну опіку щодо проведення заходів з метою поповнення Національного 
архівного фонду документами історико-культурної спадщини України, 
які знаходяться за кордоном та документами іноземного походження, 
що стосуються історії України.

Виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення 
в копіях документів віднесених до категорії “архівна/зарубіжна украї-
ніка” стало одним із пріоритетних напрямків роботи, як Державного 
комітету архівів України та Центральних державних архівів України, 
так і всієї архівної галузі в цілому. Зокрема, у 1999 р. Держкомархів 
України затвердив “Порядок здійснення централізованого державного 
обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за 
кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються іс-
торії України”. У зв’язку із проведенням обліку архівної україніки у 
2001 р. прийнято рішення “Про створення баз даних на зарубіжні доку-
менти історико-культурної спадщини України та документи іноземного 
походження з історії України”, а у листопаді 2002 р. – “Про підготовку 
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основних засад міжвідомчої Програми “Архівна спадщина української 
еміграції та діаспори XX ст.”. Врешті у грудні 2006 р. Державним ко-
мітетом архівів України прийнято рішення “Про виявлення зарубіжної 
архівної україніки державними архівними установами”, спрямоване на 
створення та реалізацію програми виявлення архівної україніки за меж-
ами України на період з 2001 р. по 2010 р.

Виконання протягом майже 7 років зазначених вище завдань архів-
ними установами України довело, що повноцінна робота з виявлення, 
обліку, повернення та забезпечення збереженості документів україн-
ської діаспори є можливою лише за умови створення єдиного коорди-
наційного центру з питань роботи з документами архівної україніки.

З 12 травня 2007 р. почав діяти Центральний державний архів за-
рубіжної україніки (ЦДАЗУ). Саме на цей архів державою було покла-
дено місію поповнення, у тісній співпраці з закордонним українством, 
Національного архівного фонду документами, що належать до культур-
ної спадщини української нації та перебувають за кордоном.

Вже з 2008 р. основна частина архівної україніки стала надходити 
на зберігання до ЦДАЗУ. Однак донині документи зарубіжного україн-
ства продовжують надходити і до інших центральних державних архі-
вів, що викликано декількома факторами. По-перше, це потреба у спе-
цифічних умовах забезпечення збереженості, наприклад кіно-, фото- та 
аудіо-документів, картин, скульптур, музейних предметів. По-друге, це 
потреба збереження цілісності фондів, за рахунок долучення докумен-
тів архівної україніки до вже існуючих (раніше переданих) фондів з 
документами української діаспори. По-третє, це воля фондоутворюва-
чів, які, згідно із Законом України “Про Національний архівний фонд 
і архівні установи”, самостійно обирають місце зберігання своїх доку-
ментів.

Таким чином, за період від 01.01.2010 по 01.04.2011 року, у рамках 
виконання галузевої програми “Архівна Україніка”, на постійне збері-
гання до центральних державних архівних установ України надійшло 
понад 42 тис. документів та 8 тис. примірників літератури та періо-
дичних видань української діаспори, з них майже 86 % надійшло на 
зберігання до Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

Надходження документів української діаспори
до центральних

державних архівів України
за період від 01.01.2010 по 01.04.2011 рр.

До ЦДАМЛМ України з Бразилії у січні 2010 р. надійшло чергове 
надходження до особового фонду Віри Вовк – української письменниці, автора 
поетичних збірок, літературознавчих праць, перекладів. Серед переданих 
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документів є: її твори (“Коляда на щедрий вечір” (2007)), листи до брата 
Я. Селянського та його до фондоутворювачки (2008), стаття Зоряна Шкіряка 
“Політика – моє покликання” (2007), друковані видання (книга Heleha Kolody. 
Wira Selanski. Sinos; Antologia da poesia ukrainiana. Rio de Janeiro – Lisboa. 
2009). Всього передано 5 документів та 1 примірник літератури, які охоплюють 
період з 2007 по 2009 р.

До ЦДАЗУ із США у січні 2010 р. родиною відомих українських 
громадських діячів Валентином та Раїсою Кохно передано документи 
українського релігійного діяча на еміграції, протодиякона Василя (Потієнка). 
Зокрема, це документи про громадську та релігійну діяльність, документи 
біографічного харак теру, різного роду доповіді та промови, спогади та статті 
В. Потієнка. Всього передано 206 документів та 6 музейних предметів за 
період 1920-х – 1945 р.

До ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше ничного у березні 2010 р. Почесний 
член Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги Ярослава 
Плав’юк (Канада) передала на постійне зберігання до архіву колекцію 
аудіозаписів (6 грамплатівок) творів українських композиторів М. В. Лисенка, 
С. П. Людкевича, К. Г. Стеценка у вико нанні хору “Україна” (Монреаль, 
1959 р.) під керуванням видатного українського диригента Н. Городовенка. 
Всього у колекції 15 музичних творів, а серед них хорова поема “Прометей” 
К. Г. Стеценка, кантата “Заповіт” С. П. Людкевича на вірш Т. Г. Шевченка, 
народна пісня “І шумить, і гуде” у музичній обробці М. В. Лисенка тощо.

До ЦДАЗУ у травні 2010 р. за посередництвом Нікітіної Г. П. (м. Київ) 
надійшли документи українського інженера та громадського діяча з Італії – 
О. С. Сухенка (1918–2000). Передано: листування О. Сухенка з В. Жилою та 
Ф. Сисином (1987–1990); особисті документи фондо утворювача: посвідчен-
ня, дипломи, сертифікати про членство в міжнародних наукових інституціях, 
доку менти про отримання італійського громадянства (1948–1977); документи 
про службову діяльність у “L’electricite Medicale et Industrielle” (Франція), “Si-L’electricite Medicale et Industrielle” (Франція), “Si-’electricite Medicale et Industrielle” (Франція), “Si-electricite Medicale et Industrielle” (Франція), “Si- Medicale et Industrielle” (Франція), “Si-Medicale et Industrielle” (Франція), “Si- et Industrielle” (Франція), “Si-et Industrielle” (Франція), “Si- Industrielle” (Франція), “Si-Industrielle” (Франція), “Si-” (Франція), “Si-Si-
tal Systems Srl” (Італія); документи про підприємницьку та наукову діяльність 
О. Сухенка. Також до складу переданої колекції увійшли документи родичів 
О. Сухенка: В. І. Сухенка – батька, О. В. Д. Сухенко (Кринкіної) – дружини. 
Всього на постійне зберігання передано 325 документів, які охоплюють період 
1932–1997 рр.

У травні За посередництва Андрес Г. О. (м. Канів) до архіву надійшли 
документи Чиказької філії Об’єднання Демо кра тичної Української Молоді 
(США). Зокрема, це доку менти, що висвітлюють організацію та проведення 
кон цертів, які влаштовувалися представниками філії ОДУМ у Чикаго (США) 
протягом 1966–1990 рр.; заходів з нагоди вшанування пам’яті І. Багряного, 
С. Петлюри, І. Мазепи, урочистого відкриття пам’ятників митрополиту 
В. Лип ківському та до 60-ліття Голодомору в Україні (м. Блу мінґдейл, 
США). Окрему групу серед переданих доку ментів становлять матеріали про 
діяльність Укра їнської Революційно-Демократичної Партії за 1970–1979 рр. 
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Всього на постійне зберігання передано 46 документів, які охоплюють період 
1966–2005 рр.

До ЦДАМЛМ України у липні 2010 р. відомим російським мистецтвоз-
навцем Тетяною Ми хай  лівною Кузьмічовою передано документи дра ма турга, 
громадського діяча О. Є. Корнійчука. Інди віду аль ні та групові фотографії 
О. Є. Корнійчука та його дружини акторки М. Ф.  Корній чук 50–60 ро ків на 
дачі в селі Плюти Обухівського району Київ ської області. Всього надійшло 
13 фотодокументів

До ЦДАЗУ у липні 2010 р. ві до мим українським громадським та політич-
ним дія чем у США Валентином Кохном передано документи Українського 
Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського: книги та уні-
кальні періодичні видання української діаспори. Всього на постійне зберіган-
ня передано 898 примірників, які охоплюють період 1946–2010 рр.

До ЦДАМЛМ України у липні 2010 р. російським письменником-пе-
рекладачем Арсенієм Дмитровичем Струком надіслано статтю Ж. Орєхової 
“К юбилею писателя Струка Арсения Даниловича” (2009) та власну книгу 
“Вечерний невод”. – Калуга: “Полиграф-Информ”, 2010.

До ЦДАМЛМ України у липні 2010 р. із Великобританії колекціонером 
Микитою Дмитровичем Лобанів–Ростовським передано копії статей М. По-
жар ської “Сокровища, спасенные от забвения” (1988) про показ у Музеї об-
разотворчого мистецтва імені О. С. Пушкіна в Москві колекції “Російського 
теат рально – декоративного мистецтва 1880–1930 рр. Ми кити та Ніни Лоба-
нових-Ростоцьких, найбільшого і найзначнішого зібрання робіт російських 
художників” та О. Сперанської (1999) про зазначену колекцію.

До ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше ничного 21 серпня 2010 р. Іреною 
Белл, донькою інженера Ярослава Зайшлого, було передано компакт-диск зі 
світлинами із сімейного архіву. Понад 380 фотографій містять інформацію 
про діяльність товариства “Сіль сь кий господар”, фіксують жанрові сцени 
із життя сільського населення, урочисті заходи та свята, церковні відправи, 
сплавляння лісу карпатськими річками, випас худоби тощо. Окремо можна 
виділити цикл фотоетюдів із зображенням українських сіл, карпатських 
краєвидів, видів м. Коломиї, відзнятих під час подорожей та роботи у сільських 
філіях товариства. Автором більшої частини світлин, датованих 1930-ми рр., 
є Я. Зайшлий.

До ЦДІАК України у вересні 2010 р. Архівом Чеської Академії Наук – 
Інститутом Ма са рика, у ході відрядження делегації українських архі вістів до 
Чеської Республіки, передано 14 копій архів них документів, які стосуються 
діяльності акаде міка М. С. Грушевського. Зокрема, це листи М. С. Гру-
шевського до відомого чеського історика, славіста та візантолога Ярослава 
Бідло, чернетки статей М. С. Гру шевського, стаття Карела Кадлека про 
наукову діяльність М. С. Грушевського тощо.
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До ЦДАЗУ у вересні 2010 р. на постійне зберігання передано документи 
про ді яль ність Ліги українських меценатів, серед них і матеріали про 
організацію та проведення Міжнародного конкурсу знавців української мови 
ім. П. Яцика, листування з провідними сучасними українськими політичними 
дія чами (В. Ющенко, Ю. Тимошенко, О. Морозом). Всього надійшло 264 
документи за період 1997–2007 рр.

До ЦДАВО України у жовтні 2010 р. співробітницею Архіву-музею 
Української Вільної Ака демії Наук і Нью-Йорку О. Радиш-Міяковською, за 
по середництвом Державної служби з контролю за пере міщенням культурних 
цінностей через державний кордон України, у дар Україні передано документи 
(закордонний паспорт та дублікат перепустки за кордон, від квітня 1919 р.) 
Олександри Дроздовської – доньки військового аташе при Українському 
посольстві у Швейцарії.

До ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше ничного у листопаді 2010 р. Держав-
на служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 
кордон України в особі Ю.  К.  Савчука передала до архіву фонозаписи та 
світлини з особистого архіву відомої правозахисниці, громадської діячки та 
журналістки Надії Світличної. Документи були передані у дар чоловіком 
Надії Світличної – Павлом Стокотельним. Фотодокументи відображають 
діяльність Української національної асоціації у Сполучених Штатах Америки. 
Передані аудіокасети (бл. 1400 од.) містять записи, зібрані та задокументовані 
Н. Світличною під час роботи в Українській редакції радіо “Свобода”.

До ЦДАЗУ у листопаді 2010 р. Харківським приватним музеєм міської 
садиби, в особі його директора А. Ф. Парамонова, передано документи 
відомого актора та режисера І. М. Біра. Таким чином на постійне зберігання 
надійшло 4 умовних справи, які охоплюють період 1913–2008 рр. та зберігають 
у собі документи про діяльність фондоутворювача, його спогади про відомих 
діячів мистецтва Росії та України 1920-х – 1930-х рр., театральні афіші.  
17 листопада, на виконання заповіту відомого укра їн ського громадського 
діяча Валентина Кохна (США), від Української Православної Богословської 
Академії надійшли доку менти Українського Православного Брат ства ім. Ми -
тро полита Василя Липківського. Зокрема, до кументи голови Управи Укра-
їнського Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського в 
еміграції (США) А. Яременка (1948–1975 рр.), мате ріали (нотатки та пові-
домлення) до зборів Братства (1958–1967), Протокол П’ятого Собору УАПЦ 
27–28 квіт ня 1974 р. (м. Чикаго, США), Статути Українського Допо могового 
Комітету в Тюрінгії (Німеччина) (1940- і рр.), матеріали Свято-Введенської 
Парафії УАПЦ (м. Аша фенбург, Німеччина) (1946–1947), тощо. Всього на 
по стійне зберігання передано 10681 документ за період 1940–1970-х рр. У 
листопаді 2010 р. згідно з угодою про співпрацю від Фундації ім. О. Оль жича 
на постійне зберігання передано колекцію до кументів провідних громадсько-
політичних органі за цій укра їн ської діаспори. Зокрема, це документи Світо-
вого Кон гресу Вільних Українців (97 справ за період 1960-х – 1980- х рр.), 
Організації Державного Відродження України (12 справ за період 1930–



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ104

1970- х рр.), Координаційної ради ідеологічно споріднених націоналістичних 
організацій (14 справ за період 1960-х – 1980-х рр.), Об’єднання Українських 
Академічних товариств “Зарево” (10 справ за період 1940–1950-х рр.), Україн-
ського Визвольного Фонду (92 справи за період 1935–1992 рр.), Українського 
Національного Об’єднання в Канаді (13 справ за період 1932–1980 р.), ре-
дакції газети “Самостійна Україна” (2 справи за період 1950-х – 1970- х рр.), 
Організації українських націоналістів (1 справа). Також надійшли документи 
Української Народної Республіки в екзилі (14 справ) та Австралійсько – Ново-
Зеландської Єпархії УАПЦ (48 документів). Всього на зберігання надійшло 
близько 20 000 документів за період 1930–1990 рр. Фундацією ім. О. Ольжича 
у грудні 2010 р. до архіву передано на постійне збе рігання колекцію книг та 
періодичних видань української діаспори. Всього надійшло понад 4 000 при-
мірників ви дань за період 1930-х – 1990-х рр.

До ЦДАЗУ у лютому 2011 р. Раїсою Кохно (США), згідно заповіту її чо-
ловіка В. Кохна, передано документи про громадську та суспільно-політичну 
діяльність цієї родини в еміграції, а також примірники рідкісних періодич-
них видань української еміграції. Всього на постійне зберігання надійшло 213 
документів, 45 книг та 23 періодичних видання за період 1930–2010 рр. На 
постійне зберігання також передано документи Українського відділення Між-
народної культурно-освітньої асоціації: статути, протоколи засідань, матеріа-
ли різноманітних культурно-освітніх акцій (напр. Дні української культури в 
Чикаго). Всього передано 730 документів за період 2002–2010 рр.

До ЦДАМЛМ України 14 березня 2011 р. Павлом Стокотельним, за 
посе редництва Державної служби контролю за пере мі щен ням культурних цін-
ностей через державний кордон України, передано понад 4 тисячі архівних 
документів із особистого архіву журналістки-шестдесятниці, право захисниці, 
громадської діячки Надії Світличної (1936–2006). Серед надісланих до- Серед надісланих до-Серед надісланих до-
кументів виокремлюються тексти радіопередач Надії Світличної “Новини 
Укра їнського життя Південної Америки (1988), листування Н. Світличної з 
А. Гінзбург, Л. Дражевською, Г. Куксою, Р. Мороз, братом Іваном Світлич-
ним (1979–2000), М. Андрушком, З. Бігун, Л. та Х. Браницькими, А. Горсь-
кою, М. Горбалем, О. Заливахою, К. Кричевскою – Росан діч, М. Мовчаном, 
Л. Палій, Г. Севрук, Яром Славутичем, Ю. Стефаником та ін. (1967–2006). Пе-
редано також документи членів родини Н. Світличної, зокрема доку ментами 
брата фондоутворювачки, відомого українського письменника Івана Світлич-
ного (1950–1960-і рр.).

До ЦДАЗУ у березні 2011 р. згідно з угодою про співпрацю від Фундації 
ім. О. Оль жича на постійне зберігання передано документи видатних україн-
ських наукових, громадських та політичних діячів в еміграції. Це колекції до-
кументів проф. Полікарпа Геращенка, Олега Лащенка, Ілька Борщака, Аркадія 
Жу ковського, Любомира Винара, Богдана Беднарського. Всього передано по-
над 3 тис. документів за період 1930–1990-х рр. Фундацією ім. О. Ольжича 
на постійне зберігання до архіву передано також документи про діяльність 
Проводу Українських Націоналістів та Організації Українських Націоналіс-
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тів.Фундацією ім. О. Ольжича на постійне зберігання до архіву передано 
рідкісні періодичні видання українсько діаспори, напр. газети: “Краківські 
вісті” (підшивка за 1943 рр.), “Лемківські вісті” (Торонто, Канада, підшив-
ки за 1960–1970 рр.), “Українське слово” (Франція, повна підшивка за 1960–
1990 рр.). Всього надійшло 4 тис. примірників за період 1920-х – 2000-х рр.) 
За посередництва Ю. Жданович (м. Київ) до ЦДАЗУ надійшли до кументи 
Української пластової організації “Пласт” – документи пластових вишколів, 
пластова та скаутська література тощо. Всього передано 31 документ та 51 
книгу за період 1950-х – 1990-х рр.

Представлены итоги работы центральных государственных архивов 
Украины по пополнению Национального архивного фонда документами архив-
ной украиники за период с 1 января 2010 г. по 1 апреля 2011 г., определены 
главные векторы  сотрудничества из зарубежным украинством в направлении 
поиска, регистрации и возвращения документов архивной украиники.

Ключевые слова: центральные государственные архивы Украины; На-
цио нальный архивный фонд; архивная украиника.

There are published the results of work of State Archives of Ukraine on filling 
the National Archival Fond with the documents on archival ucrainica during Janu-
ary 1, 2010 – April 1, 2011. Main direction of cooperation with foreign Ukrainian 
community on search, registration and return of archival ucrainica documents are 
outlined. 

Keywords: Central State Archives of Ukraine; National Archival Fond; archi-
val ucrainica.
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Юрій КОСТЕНКО,

Надзвичайний і Повноважний
Посол України

в Китайській Народній Республіці
і в Монголії (за сумісництвом)

На дипломатичній службі я вже 
42 роки. Як одному з тих, хто найдо-
вше працює в системі Міністерства 
закордонних справ України, мені 
дуже приємно говорити про архів на-
шого відомства. У нашому архіві збе-
рігаються документи, починаючи від 
епохи Мануїльського і Корнійчука. 
Багато матеріалів пов’язаних з між-

народними організаціями, з якими співпрацювала Україна. Скажу без 
перебільшення: для кожного з нас, хто розпочинав кар’єру наприкінці 
60-х – початку 70-х років минулого століття, великою і обов’язковою 
школою було освоєння архівних пластів української дипломатії радян-
ських часів. Золотим правилом для нас, молодих дипломатів, було пра-
цювати в архівах. Старші колеги радили починати свою роботу з ви-
вчення архівних документів. Я вдячний долі, що мені свого часу було 
доручено займатися проблематикою міжнародного агентства з питань 
ядерної енергетики. Вивчення архівних документів дало мені змогу під-
готувати і опублікувати 5 чи 6 грунтовних статей про його діяльність. 
А потім так склалося, що я був призначений послом при згаданому 
агентстві, представником України, виконуючи важливу державницьку 
функцію. Я впевнений, що вивчення історії агентства за архів ними до-
кументами ще до роботи повпредом України мені допомагало потім 
працювати так продуктивно.

Пам’ятаю, як у 70-і роки ми створювали у Центральній публічній 
бібліотеці (нині – Національна бібліотека імені В. І. Вернадського) біб-
ліотеку ООН. Для цього через наше міністерство надсилалися примір-
ники документів цієї організації. На той час це було серйозним іннова-
ційним явищем. Відвідувачі бібліотеки мали змогу відкривати для себе 
ООН не з періодичних московських видань, а з першоджерел.

Будучи послом у Німеччині, я багато співпрацював з Головним ар-
хівним управлінням. Ми передавали в Україну повернуті німецькою 
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Олександр ПОНОМАРЬОВ,
народний артист України

Особисто мені не доводилося 
звертатися до державних архівів, од-
нак я глибоко переконаний у вели-
чезній значущості роботи архівістів 
для суспільства в цілому і кожного 
громадянина зокрема. Усі ми маємо 
право знати історію своєї родини, 
місцевості і власної країни. Не зро-
зумівши минулого, його уроків і ви-
сновків, надзвичайно важко, а то й 
неможливо проектувати майбутнє. 
Утім, історія сама по собі – річ склад-
на. Минає час, і ми вже по-іншому 
оцінюємо ті чи інші події. Ось чому 
так важливо звертатися до першоджерел, документів, роль і значення 
яких у відновленні історичної правди неможливо переоцінити.

Я пригадую роки навчання у Хмельницькому музичному учи лищі. 
Ми їздили в Карпати, спілкувалися зі старожилами цього ма льов ничого 
краю, записували давні закарпатські пісні. Мабуть, наші нотатки десь 
зберігаються, а у майбутньому становитимуть якусь частину докумен-
тальної музичної спадщини Закарпаття.

Народ, який не знає своєї історії, не має майбутнього. З цим твер-
дженням важко сперечатися. Відтак дуже важливо, щоб громадяни ціка-
вилися історією, вивчали її за правдивими матеріалами, маючи вільний 
доступ до архівних документів. Саме це сприятиме повнішому аналізу 
й розумінню історичних фактів і подій. Але політика держави щодо 
розсекречування архівів має бути виваженою. Якщо оприлюднення та-
ємних документів не викликатиме в суспільстві напруги і ворожнечі, то 
такій справі потрібно давати “зелене” світло. Якщо ж це становитиме 
загрозу для незалежності держави – такі документи й надалі повинні 
зберігатися з грифом таємності.

стороною фотоархіви на склі. Це ж ми робили і в Австрії, повертаючи 
архіви Директорії. Хочу наголосити: ми робили дуже корисну справу, 
збагачуючи нашу національну історико-культурну спадщину.

Нині впорядкувати усі архіви МЗС України надто складно через 
брак коштів, але це справа вкрай важлива та необхідна і потребує 
спільних зусиль як урядовців, так і архівістів. 
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АРХІВНИЙ СЕГМЕНТ

Публікація містить загальну повидову класифікаційну характеристику 
джерел з історії українського національно-визвольного руху, а також розкри-
ває інформаційний потенціал фондів архівосховищ України з цієї важливої і 
складної теми.
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Джерельна база історії Української революції формувалася у склад-
них умовах зламу старих і формування нових суспільних відносин. Ста-
новлення української державності, владних інститутів вимагало офі-
ційного документування їхньої діяльності, архівування та збереження 
матеріалів поточного діловодства. Часті та динамічні зміни владних ре-
жимів, рейдуючий спосіб функціонування урядового апарату, спроще-
ні способи фіксації його діяльності й численні втрати документальних 
матеріалів негативно відбилися на повноті збереженості першоджерел 
інституційного рівня: законодавчих, нормативних, розпорядчих актів.

Однак значний масив документів, які відображають діяльність ви-
щого представницького – Української Центральної Ради і, головним 
чином, виконавчих органів – Генерального Секретаріату, Ради Народ-
них Міністрів УНР, Ради Міністрів Української Держави, Директорії і 
Ради Міністрів УНР, Української Національної Ради і Державного Сек-
ретаріату ЗУНР, знаходяться на державному архівному зберіганні й до-
ступні сучасним дослідникам.

Документальні матеріали місцевих органів влади – губернських 
та повітових комісарів Тимчасового уряду, Центральної Ради, старост 
Української гетьманської держави, представників Директорії УНР, ра-
дянських органів УСРР не мають централізованого архівного збері-

* Пиріг Руслан Якович – доктор історичних наук, професор, головний 
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гання, їх дислокація носить дисперсний характер, вони базуються пе-
реважно в державних архівах областей. Це ж стосується й джерел з 
історії органів місцевого самоврядування – губернських та повітових 
земств, міських дум, громадських організацій.

Демократизація суспільного життя після падіння царизму викли-
кала активний процес створення політичних партій. Природно, що в 
умовах розвитку революції переважали об’єднання національного де-
мократичного характеру. Українська соціал-демократична робітнича 
партія (УСДРП), Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР), 
Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ), а також Комуніс-
тична партія (більшовиків) України, що в різний час виконували функ-
ції правлячих партій, залишили значні масиви документів. Нині вони 
репрезентовані фондами в центральних архівосховищах України.

Документальні джерела певної частини політичних партій, кваліфі-
кованих за радянського часу як дрібнобуржуазні соціалістичні (бороть-
бисти, борьбисти, укапісти, єврейські та ін.), представлені в архівах 
окремими протоколами з’їздів та конференцій, програмно-статутними, 
пресовими матеріалами тощо.

Характерною прикметою революційної доби стала поява в Україні 
органів друку з широким діапазоном політичної спрямованості. Порів-
няно невелика частина їх отримала всеукраїнську сферу поширення, 
більшість же мала регіональний характер. Саме періодична преса стала 
віддзеркаленням складного перебігу подій української революції у всій 
їх багатомірності. Попри масові тиражі, повні комплекти провідних 
часописів тієї доби є рідкістю і зосереджені лише в кількох централь-
них книгозбірнях. Що ж до регіональних газет, то найповніші їх зіб-
рання представлені у відповідних підрозділах обласних універсальних 
бібліотек. Робота щодо їх виявлення має гарні евристичні перспекти-
ви, оскільки добірки періодичної преси зосереджені також в архівних 
та музейних установах. Слід відзначити, що у бібліографічному від-
ношенні найкраще описані радянські газети. Їм присвячено кілька по-
кажчиків. У кінці 1990-х років видано бібліографічний покажчик газет 
1917–1920 рр. нерадянського походження.

Найдоступнішим у дослідницькому сенсі є археографічний сег-
мент історичних джерел. Масова публікація документів була здійсне-
на радянськими істориками і архівістами. Серед них – фундаментальні 
видавничі проекти, присвячені історії Жовтневої революції і грома-
дянської війни на Україні, системні регіональні видання тематичних 
матеріалів і відверто замовні публікації ідеологічного спрямування. Усі 
вони більшою чи меншою мірою мали цільове призначення – глорифі-
кація діяльності більшовицької партії, радянської влади, Червоної ар-
мії, партизансько-повстанського руху. Водночас важливим завданням 
залишалося розвінчування “контрреволюційного”, “антирадянського” 
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харак теру УЦР, Гетьманату, Директорії УНР, “буржуазно-націоналіс-
тичної” сутності укра їнських політичних партій.

Менш інтенсивною була публікаторська праця учених української 
діаспори. І це природно, оскільки у їх розпорядженні не було оригі-
нального джерельного матеріалу. Тому переважна більшість таких ви-
дань носить синтетичний характер, поєднуючи документи, мемуари, 
газетні та епістолярні джерела.

Напружені динамічні події та поразки українських визвольних зма-
гань породили велетенський масив історичних джерел особового поход-
ження: мемуари, спогади, щоденники, епістолярії, біографії тощо. Цей 
жанр ретроспективної історичної інформації, попри весь природний 
суб’єктивізм, є одним з наймасовіших, а відтак й широко використову-
ваним джерелом. Пальма першості у їх створенні належить провідним 
українським політичним, державним, військовим діячам. Опинившись 
в еміграції, вони мали внутрішню потребу аналізу причин поразки 
української революції, з’ясування власних та чужих позицій, а нерід-
ко й пошуку винних. Особливо цінними є спогади діячів, які займали 
ключові позиції в державній та політичній ієрархії.

Події та головні персоналії української революції знайшли досить 
широкий відгук у російській зарубіжній мемуаристиці. Характерною 
рисою цих публікацій є переважно негативне ставлення до українсько-
го національного руху, державотворчих процесів, діяльності партій на-
ціонального спрямування, провідних політичних постатей.

Важливий інформаційний матеріал містить й іноземна мемуарна 
література. Особливо слід виділити спогади німецьких та австро-угор-
ських військових і дипломатів. Переважна більшість їх перекладена 
російською мовою і доступна для сучасних дослідників. Частина ме-
муарів діячів, безпосередньо пов’язаних з Україною, ще чекає на пе-
реклад. Прикро, що вітчизняний джерельний простір не збагачується 
цією тематичною літературою.

Мемуарний жанр був майже не властивий активним компартійним 
та радянським діячам. Тільки деякі з них залишили системні спогади 
про події революції та громадянської війни. І то, очевидно, це було 
викликано не внутрішнім покликом, а офіційними дорученнями рес-
публіканського та місцевих істпартів, основним завданням яких і був 
збір матеріалів з історії більшовицької партії, Жовтневої революції та 
громадянської війни.

Порівняно з мемуарами як продуктами оповіді щоденники справді 
належать до рідкісного виду особових джерел. Діячів, які вели більш-
менш регулярні щоденникові записи, фактично одиниці. Очевидно, 
напружена політична, державна, військова діяльність, калейдоскопіч-
ність подій, брак часу в добу революції не сприяли культивуванню цих 
важливих документів. Опубліковані поодинокі щоденники українських 
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діячів мають тим більшу цінність з огляду на вагу їх авторів у тогочас-
ному політикумі.

Досить поширений серед українських інтелектуалів епістолярний 
жанр у революційну добу звузився до мінімуму. Причини цього явища 
аналогічні ставленню до щоденників. Однак опубліковане листування 
й не актуалізований епістолярій залишаються неодмінним і важливим 
видом історичних джерел.

Можливості використання зображувальних джерел обмежені до-
сить вузькою репрезентативною базою. Це зумовлено недостатнім тех-
нічним рівнем і поширенням тогочасної фото і, особливо, кіносправи. 
Найповніша тематична колекція кіно- і фотоматеріалів зберігається в 
профільному центральному державному архівосховищі. Власні зібран-
ня фотографій мають окремі музеї та архіви. Проте досліджувана доба 
представлена досить скупо. Окремі фото подано в пресових виданнях 
того часу. Можливе виявлення цих джерел у приватних архівах. Слід 
відзначити, що основний фото- та кіноматеріал з історії української ре-
волюції вже неодноразово оприлюднений, зокрема й у виданих тема-
тичних альбомах.

І нарешті слід виділити такий своєрідний інформаційний комплекс, 
як енциклопедії, довідники і хроніки. Революційні події 1917–1920 рр. 
знайшли відображення в численних загальних і профільних, зокрема 
історичних енциклопедіях. Однак найповніше ця проблематика подана 
в радянських енциклопедичних виданнях з історії громадянської війни 
та військової іноземної інтервенції в СРСР, а також з історії Жовтневої 
революції та громадянської війни на Україні. Були створені загальносо-
юзні й республіканські хроніки Великого Жовтня, громадянської війни 
та соціалістичного будівництва.

Цим виданням властива певна ідеологічна заангажованість щодо 
добору довідкового матеріалу, інтерпретації революційних подій, оцін-
ки політичних діячів. Проте вони й сьогодні містять цінний фактичний 
матеріал і невведення його до наукового обігу суттєво звужує тема-
тичну джерельну базу. Останнім часом цей жанр наукової інформа-
ційно-довідкової літератури поповнився низкою масштабних проектів: 
багатотомні “Енциклопедія історії України”, “Україна: хроніка подій 
ХХ ст.”, ґрунтовні довідкові видання з історії України тощо.

Отже, основне фактологічне підґрунтя дослідження історії Україн-
ської революції 1917–1921 рр. складають наступні види джерел:

архівні документи;
пресові матеріали;
джерела особового походження;
кінофотодокументи;
опубліковані документи і матеріали;
інформаційно-довідкова література.
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Архівні джерела. Документальний масив архівних фондів, що ста-
ли продуктом діяльності установ та організацій, – важлива складова 
Національного архівного фонду. Він зосереджений у центральних дер-
жавних архівах, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя, 
державних галузевих архівах, архівних підрозділах бібліотек і музеїв і 
становить головний комплекс джерел з історії Української революції 
1917–1921 рр.

Для більшості вітчизняних архівних установ все ще характерне пе-
реважання традиційних (архаїчних) засобів інформування про докумен-
ти, які зберігаються у їхніх сховищах. Насамперед, це описи, каталоги 
(систематичні, іменні, географічні), картотеки (предметно-тематичні, 
іменні), покажчики (міжфондові, фондові, іменні), огляди ( тематич-
ні, фондові), довідники, путівники тощо. В останні роки активізувався 
процес створення новітнього науково-довідкового апарату, в тому чис-
лі й в електронному форматі. Це суттєво розширює можливості інте-
лектуального доступу до даних про документ та його зміст, дозволяє 
у віртуальному режимі отримувати дослідникові необхідні відомості.

Основний масив джерел з історії Української революції зосередже-
ний у Центральному державному архіві вищих органів влади та управ-
ління України (ЦДАВО). Заснований у 1921 р. як Центральний архів 
революції, він мав цільове призначення – приймати на зберігання доку-
менти з історії революційного руху та центральних державних установ 
постімперського періоду.

З огляду на таку тематичну спрямованість у його фондах зосе-
реджені автентичні документи з історії створення та функціонування 
основних державних утворень – Української Народної Республіки доби 
Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату), Української На-
родної Республіки періоду Директорії, Західно-Української Народ-
ної Республіки, Української Соціалістичної Радянської Республіки, їх 
цент ральних та регіональних органів управління.

Вони репрезентовані самостійними архівними фондами. Насампе-
ред, це перший представницький орган доби революції – Українська 
Центральна Рада (ф. 1115), уряди УНР: Генеральний секретаріат – Рада 
Народних Міністрів (ф. 1063); Рада Міністрів Української Держави 
(ф. 1064), Головна квартира гетьмана всієї України і військ козацьких 
(ф. 2469); Директорії УНР (ф. 1429) та її урядів (ф. 1065); Західно-Укра-
їнської Народної Республіки – Західної області УНР (ф. 2192); вищих 
органів УСРР – Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
(ВУЦВК) (ф. 1), радянських урядів (ф. 2), Всеукраїнського революцій-
ного комітету (ф. 2360), Ради робітничої і селянської оборони УСРР 
(ф. 2192). Передані на архівне зберігання протоколи, журнали, стено-
грами засідань цих органів відзначаються недостатньою повнотою, на-
явністю засвідчених і незасвідчених копійних матеріалів.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 113

У ЦДАВО України на рівні фондів представлені документи майже 
всіх вищих органів виконавчої влади – міністерств та відомств. Вони 
складалися за галузевим принципом, а тому кістяк основних з них збері-
гався за всіх державних утвореннях. Саме за інституційним принципом 
архівісти свого часу й провели впорядкування документів, виділивши 
в окремі фонди матеріали міністерств і відомств УНР доби Централь-
ної Ради, Української Держави (гетьманату), УНР періоду Директорії, 
УСРР. Насамперед це фонди міністерства земельних справ (відповідно 
фф. 1060, 1061, 1062, 27), продовольчих справ  (фф. 2197, 2196, 2198), 
судових справ (юстиції) (фф. 2209, 2207, 2208, 8), внутрішніх, військо-
вих, морських справ, шляхів сполучень, державного контролю та ін.

Крім документів галузевих міністерств в архіві є фонди відомств 
етнонаціонального, політичного спрямування. Зокрема, великоруських, 
єврейських, польських, галицьких справ, преси і пропаганди, які функ-
ціонували в урядах УНР. Окремі фонди складають документи головних 
управлінь, департаментів, головноуповноважених, які мали самостій-
ний статус: Головне управління генерального штабу, Головне управ-
ління місцями ув’язнення, Департамент Державної варти та ін. Загалом 
у ЦДАВО зберігаються фонди 24 органів державної влади в статусі 
міністерств. Вони відрізняються кількісним поповненням справ – від 
сотень до одиниць. Найповніше репрезентовані ограни державної вла-
ди Української Держави і найменш – ЗУНР.

Для архівних фондів галузевих міністерств найбільш типовими 
документами є: витяги з рішень урядів, матеріали засідань ради при 
міністрові, інших дорадчих органів, законопроекти, накази, інструкції, 
положення, розписи штатів, кошториси та фінансова документація, до-
повідні записки, аналітичні огляди, заяви та скарги, листування з уря-
дом, міністерствами і підвідомчими організаціями, особові справи пра-
цівників, газетні матеріали тощо.

Судова гілка влади представлена двома потужними фондами: Дер-
жавний сенат Української Держави (ф. 905) і міністерство юстиції УНР 
(ф. 4146). Перший налічує 7911, а другий – 833 справи. Вони містять 
документи Генерального суду УНР, Адміністративного, Карного, Ци-
вільного генеральних судів, засідань Сенату, судових палат, окружних, 
міських судів, повітових з’їздів мирових суддів. Матеріали військового 
судочинства не мають такої сконцентрованості. Їх фонди фактично ві-
дображають всю ієрархію військових судів: головна військова судова 
управа УНР (ф. 2432); чотири вищих військових суди УНР (ф. 2433–
2436), Вищий військовий суд Української Держави (ф. 2484), а також 
численні фонди штабних судів при окремих дивізіях, полках тощо.

Документи місцевих владних органів також зафондовані за озна-
кою державних утворень. Це фонди губернських комісарів Тимчасово-
го уряду – Київського (ф. 3778), Подільського (ф. 1792), Харківського 
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(ф. 1327), Чернівецького (ф. 2460); губернських старост Української 
Держави – Волинського (ф. 3616), Катеринославського (ф. 4541), Пол-
тавського (ф. 2587), Подільського (ф. 1793), Харківського (ф. 1325); 
губернських комісарів УНР – Київського (фф. 99, 3724), Подільського 
(фф. 538,628), Полтавського (ф. 2587), Харківського (ф. 3056), Холм-
ського (ф. 3756). Як бачимо, у ЦДАВО України не представлені доку-
менти губернських адміністрацій Херсонщини та Чернігівщини.

Ще менш репрезентованою є документація повітових органів дер-
жавного управління. З-понад ста повітових структур, що функціонува-
ли за революційної доби, в архіві зберігаються лише по кілька фондів 
повітових старост гетьманату та повітових комісарів УНР. До того ж 
фонди цих установ налічують по 1–5 одиниць зберігання (справ)1.

Склад документів губернських і повітових органів влади є досить 
розмаїтим за видо-типовою ознакою. Це – закони, розпорядження, ін-
струкції, циркуляри, накази вищих органів влади: Тимчасового уряду, 
УНР і гетьманської держави, міністерств і відомств, насамперед МВС, 
Департаменту Державної варти, міністерств земельних та продоволь-
чих справ; розпорядча документація губернських та повітових установ, 
листування з вищими інстанціями і підпорядкованими органами, ко-
мандирами німецьких та австро-угорських частин; інформаційні мате-
ріали про самочинні дії селян, настрої населення, повстанський рух, 
діяльність політичних партій тощо.

Великий масив документів складають фонди місцевих земельних 
органів: земельних комітетів та управ доби Тимчасового уряду та Цент-
ральної Ради, земельних та земельно-ліквідаційних комісій Української 
Держави. Характерною особливістю їх складу є наявність (поряд з офі-
ційними документами правлячих режимів) значної кількості донесень, 
інформацій, скарг, заяв про самочинні дії селян, захоплення маєтків, 
земель, сінокосів, лісових угідь, худоби, реманенту тощо2.

Документи архіву досить повно відображають процес трансформа-
ції органів місцевого самоврядування, зокрема земств після Лютневої 
революції. Вони представлені десятками фондів волосних народних 
управ усіх українських губерній. У типологізованому вигляді їх доку-
менти складають: книги протоколів волосних зборів та засідань волос-
ного комітету; постанови, циркуляри, розпорядження; кошториси при-
бутків і видатків, описи майна; листування; статистичні дані тощо3. 

Ще одна категорія документів початкового етапу Української ре-
волюції виокремлюється на фондовому рівні ЦДАВО України. Це ма-
теріали комітетів громадських організацій, які виникли відразу після 
падіння царизму і заповнювали владний вакуум. Вони створювалися в 
усіх адміністративних ланках – від губернії до волості4.

Склад їх документів розглянемо на прикладі фонду Проскурівсько-
го повітового комітету громадських організацій Подільської губернії. 
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Це установчі матеріали щодо створення “повітового дорадчого коміте-
ту”, телефонограми про вибори гласних депутатів, постанови про орга-
нізацію влади, про реформу земських органів, про поточні господарські 
справи, конфлікти між селянами і власниками. Левову частку фонду 
складають протоколи засідань повітового комітету, протоколи зборів і 
засідань сільських та волосних виконкомів5.

Військова тематика представлена в ЦДАВО України досить ве-
ликою фондовою групою. Насамперед це фонди органів державного 
управління військовою справою: військові міністерства та відомства: 
УНР (ф. 1075, 1076), Української Держави (ф. 1074), військовий секре-
таріат ЗУНР (ф. 1073), головні управління генерального штабу УНР 
(ф. 1078), Української Держави (ф. 1077), морського генерального шта-
бу (ф. 2203). Окремими фондами представлені й головні галузеві вій-
ськові управління: артилерійське (гарматне) (ф.2301, 2302), постачання 
(ф. 2004), військово-повітряне (ф. 2300), військово-юридичне (ф. 2003), 
шпитальне (2006), генеральна інспекція (2426), військовий контроль 
(фінансовий) (ф. 1190) та інші. На рівні фондів згруповані й документи 
корпусів, окремих дивізій, полків, сотень, куренів, госпіталів, училищ 
тощо. 

Ці документи є важливим джерелом з історії військового будівницт-
ва в добу Української революції, дослідження політики у цій сфері 
різних державних утворень. Однак значно менше документів з власне 
військової історії, перебігу бойових дій. Зокрема, це документи штабу 
Діючої армії УНР (ф. 3172), штабу Південно-Східної групи військ УНР 
(ф. 2248), штабу Східного фронту УНР (ф. 2299), начальної команди 
Української Галицької Армії (ф. 2188), бригади УГА генерала А. Крав-
са (ф. 4451) та інші.

У ЦДАВО України фактично відсутні системні зібрання докумен-
тів Добровольчої армії. Окремі фонди мають обнадійливі назви – “Го-
ловне командування Збірних сил Півдня Росії” (ф. 4175), який включає 
всього три справи. Більш об’ємним є фонд “Військові частини і органі-
зації ЗСПР”. Однак фактично це колекція різнорідних документів. Два 
фонди містять документи канцелярії та управління начальника поста-
чання Добрармії Одеського району (ф. 1403, 3608).

Махновський повстанський рух представлений документами 
об’єднаного фонду 1824 “Штаби повстанських полків імені батька 
Махно” за 1919–1920 рр.

Досить великим є масив матеріалів, які відклалися в результаті 
діяль ності комісій щодо проведення виборів до Всеросійських і Укра-
їнських установчих зборів. Сучасні дослідники мають завдячувати Раді 
Міністрів гетьманату, яка виділила кошти для впорядкування виборчої 
документації. Вона представлена фондом 1133 “Головна комісія з ви-
борів до Українських установчих зборів”6, а також понад 70 фондами 
окружних, міських, повітових комісій7.
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Ці документи важливі не лише для вивчення процесу підготовки 
та проведення перших демократичних виборів, участі в них політич-
них партій, але й є джерелом з соціально-економічної історії: адміні-
стративно-територіального поділу, статистичних даних, демографічних 
матеріалів тощо.

Широкий набір політичних партій, їх активна участь у революцій-
них, державотворчих процесах не знайшли адекватного документаль-
ного відображення у фондах ЦДАВО України. Тут представлено лише 
десять політичних сил: Українська партія соціалістів-революціонерів 
(ф. 4658), Українська соціал-демократична робітнича партія (ф. 4657, 
4660), Українська партія соціалістів-федералістів (ф. 4659), Українська 
партія соціалістів-самостійників (ф. 4664), Російська соціал-демокра-
тична робітнича партія (меншовиків) (ф. 4656), Українська комуніс-
тична партія (боротьбистів) (ф. 4665), Єврейська комуністична партія 
(ф. 4661), Єврейська соціалістична партія (ф. 4662), а також Закордонна 
група Української комуністичної партії в Німеччині (ф. 4663). В основ-
ному це протоколи засідань центральних і міських комітетів, про-
грамні та статутні матеріали, відозви, листівки, списки і листування. 
Представлені й документи таких потужних громадських об’єднань, як 
Селянська спілка (ф. 2492), Український національний союз (ф. 3073), 
напівдержавна Генеральна козача рада (ф. 3293) та інші.

В архіві сконцентрована найбільша кількість особових фондів про-
відних постатей Української революції 1917–1921 рр. – політичних, 
державних, військових діячів. Це фонди Д. Антоновича (3956), В. Вин-
ниченка (1823), Н. Григоріїва (3562), Д. Донцова (3849), О. Жуковсько-
го (3543), М. Левитського (3910), І. Мазепи (3937), Б. Мартоса (4000), 
М. Омеляновича-Павленка (4012), С. Петлюри (3809), В. Петріва (3947), 
М. Шаповала (3563), Ф. Швеця (4002), С. Шелухіна (3695) та інших.

Документи цих фондів важливі для персоніфікації тогочасного 
історичного процесу. Однак їх інформаційні можливості щодо рево-
люційної тематики суттєво обмежуються універсальним характером, 
широкими хронологічними рамками, переважанням матеріалів творчої 
спадщини.

Документи українських дипломатичних представництв слід віднести 
до тематичних комплексів, найповніше представлених у ЦДАВО Укра-
їни. Це посольства Української Держави і УНР в Німеччині. (фф. 3077, 
3619), Австро-Угорщині (фф. 3198, 3518), Фінляндії (ф. 3512), посоль-
ства, надзвичайні дипломатичні місії УНР у Великій Британії (ф. 4443), 
Голландії і Бельгії (ф. 4442), Італії (ф. 4472), Швейцарії (ф. 4211), Данії 
(ф. 3542), Греції (ф. 4441), Речі Посполитій (ф. 2211), Чехословаччині 
(ф. 3519), Латвії (ф. 3697), США (ф. 3752).

Діяльність Генеральних консульств Української Держави в Москві 
та Петрограді (фф. 1236, 2187), віце-консульств у Саратові, Тамбові, 
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Пензі, консульського агентства при Всевеликому війську Донському 
відображена у сотнях справ. Збереглися також матеріали представ-
ництв ЗУНР у Німеччині (ф. 3698) та Чехословаччині (ф. 4440).

Добре задокументовані мирні переговори делегацій Української 
Держави і РСФРР у травні–жовтні 1918 р. (ф. 2607), а також делега-
цій УНР на Паризькій мирній конференції (ф. 3602). Щодо радянських 
дип ломатичних місій, то в ЦДАВО України представлені лише матері-
али посольства УСРР у Польщі (ф. 4467).

Великий комплекс документів з історії революційних подій містить 
Центральний держаний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО). 
Колишній архів ЦК Компартії України призначався для збирання і збе-
рігання компартійних та комсомольських документів. Однак згодом 
його тематичний профіль був розширений за рахунок прийому мате-
ріалів інших політичних партій, української еміграції, архівно-слідчих 
справ репресованих тощо. З огляду на те, що архів ніколи не мав пуб-
лічного довідника, колектив ЦДАГО України створив сучасний путів-
ник по фондах і колекціях архіву, подавши системну інформацію про 
склад і зміст документів, відомості про головних фондоутворювачів та 
науково-довідниковий апарат8.

Основний масив документів з історії КП(б)У періоду революції 
та громадянської війни зосереджений у фонді 1 “Центральний Комі-
тет Компартії України”. Це матеріали з’їздів, конференцій та пленумів 
ЦК за 1918–1920 рр.: І–ІІІ з’їздів, ІV–V конференцій КП(б)У, пленумів 
ЦК, засідань Політбюро та Оргбюро. Переважна більшість протоколів 
з’їдів, конференцій, резолюцій пленумів ЦК була в різний час опублі-
кована.

У період денікінської окупації України у другій половині 1919 р. 
функції ЦК КП(б)У виконував спеціально створений орган – Зафрон-
тове бюро. Його документи складають відносно цілісний комплекс: 
протоколи засідань, бюлетені, інформації, доповіді, шифрограми, лис-
тування, списки підпільників, явки, паролі тощо9.

Найчисленнішою частиною документів ЦК КП(б)У є матеріали 
відділів. За 1918–1919 рр. вони зберігаються в об’єднаному вигляді, 
а з 1920 р. структуровані: загальний відділ (особовий сектор), інфор-
маційно-інструкторський, обліково-розподільчий, агітації та пропаган-
ди, роботи на селі, роботи серед жінок, кооперативний, господарська 
частина. Типо-видовий діапазон цих документів надзвичайно широкий. 
Крім власне внутрішньопартійного життя КП(б)У, тут представлено 
матеріали ЦК РКП(б), Раднаркому РСФРР, вищих органів Червоної 
армії, флотів тощо. У цьому документальному масиві знайшли також 
відображення відносини ЦК КП(б)У з іншими політичними партіями та 
об’єднаннями: боротьбистів, борьбистів, польських, чехословацьких та 
інших комуністичних груп10.
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У ЦДАГО України відклалися документи Істпарту при ЦК КП(б) У – 
спеціалізованої дослідницької установи для збирання, вивчення і публі-
кації матеріалів з історії Жовтневої революції та більшовицької партії, 
яка згодом трансформувалася в Інститут історії партії при ЦК Компар-
тії України. Насамперед, це оригінальні документи з’їздів та конферен-
цій КП(б)У; копійні матеріали резолюцій пленумів, Політбюро, Орг-
бюро ЦК; вищих органів Гетьманату, УНР; колекція листівок тощо11.

Окремий фонд складають й тематично близькі матеріали Комісії 
з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У, яка функціонувала в 
1930-х рр. і опікувалася збиранням документів для масштабної праці 
“История гражданской войны в СССР”. Це універсальна колекція, до 
якої поряд з документами КП(б)У ввійшли матеріали про діяльність 
Центральної Ради, Гетьманської держави, антибільшовицький повстан-
ський рух, німецької військової адміністрації, листівки, газети, військо-
ві карти, фото тощо12.

Кілька фондів ЦДАГО України містять документи про становлен-
ня комуністичного руху на західноукраїнських землях, організаційно-
політичної та фінансової допомоги ЦК КП(б)У у створенні структури 
керівних органів та місцевих осередків Комуністичної партії Східної 
Галичини (ф. 9), представництва у Виконкомі Комінтерну (ф. 233), 
дія льності органів ЦК КП(б)У – Галицького організаційного комітету 
(ф. 37) та Галицького бюро (ф. 38)13.

У цьому архіві також зберігається значна кількість фондів політич-
них партій і організацій. Вони були кваліфіковані офіційною комуніс-
тичною ідеологією як антирадянські, дрібнобуржуазні, націоналістич-
ні, буржуазні тощо. Серед них ті, що виступали “попутниками” і потім 
влилися до складу КП(б)У: Українська комуністична партія (ф. 8), 
Українська комуністична партія (боротьбистів) (ф. 43), Українська пар-
тія соціалістів-революціонерів (борьбистів) (ф. 16), Українська соціал-
демократична партія (незалежних) (ф. 267). Низка партій – політичних 
опонентів КП(б)У: Українська соціал-демократична робітнича партія 
(ф. 266), Українська партія соціалістів-федералістів (ф. 44), Російська 
соціал-демократична робітнича партія (меншовиків) (ф. 265), Партія 
народної свободи (кадетів) (ф. 268).

Окремо слід виділити численний за кількістю справ об’єднаний 
фонд єврейських політичних партій та організацій: Загальний єврей-
ський робітничий союз у Литві, Польщі і Росії (Бунд), Єврейський 
комуністичний союз (Комфарбанд), Єврейська робітнича партія соці-
алістів-територіалістів, Об’єднана єврейська соціалістична робітнича 
партія, Єврейська соціал-демократична робітнича партія “Поалей-Ці-
он”, Єврейська комуністична партія “Поалей – Ціон”, Російська орга-
нізація сіоністів та інші (ф. 41)14.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 119

Представлені у ЦДАГО України документи політичних партій і 
організацій мають досить широкий хронологічний діапазон (1902–
1931 рр.). Однак діяльність переважної їх більшості припадає на добу 
Української революції. У зв’язку з передачею у середині 1950-х рр. з 
Центрального державного архіву Жовтневої революції документів низ-
ки політичних партій до архіву Інституту історії партії ЦК КП України 
фонди деяких партій було розпорошено (УСДРП, УПСФ, меншовиків, 
єврейських партій).

Істотний евристичний потенціал для дослідження історії Україн-
ської революції зберігає й колекція документів “Український музей 
в Празі” (ф. 269). Це матеріали низки дипломатичних представництв, 
державних інституцій та політичних партій, окремих діячів УНР та 
ЗУНР. Особливо слід наголосити на численному і представницькому 
епістолярії Д. Антоновича, К. Мацієвича, В. Петріва, Є. Петрушевича, 
Л. Чикаленка та інших. Чимало мемуарів, створених в еміграції, ретро-
спективно відображають період 1917–1920 рр.15

Для персоніфікації історичних подій важливою є колекція позасу-
дових справ реабілітованих (ф. 263). Радянська влада репресувала бага-
тьох активних учасників революції. Матеріали їх архівно-слідчих справ 
містять інформацію про тогочасну діяльність (напр., справи укра їнської 
письменниці, громадської діячки Л. Старицької-Черняхівської, заст. мі-
ністра військових справ Української Держави генерала О. Лігнау, авст-
рійського ерцгерцога В. Габсбурга-Лотрингена (В. Виши ваного), пол-
ковника УСС Г. Коссака та інших16.

Документи Ленінської Комуністичної спілки молоді України 
(ЛКСМУ) сконцентровано у фонді 7. Однак матеріали про діяльність 
українських комсомольців 1919–1920 рр. майже відсутні, як і матеріали 
І Установчого з’їзду17.

Путівник ЦДАГО України містить унікальний міжархівний по-
кажчик фондів колишніх партійних архівів обкомів Компартії Украї-
ни. З огляду на те, що Архівний фонд КПРС ніколи не мав відкритого 
науково-довідкового апарату, це перші оприлюднені зведені дані про 
склад і зміст документів колишніх партійних і комсомольських органів 
(кількість фондів, справ, хронологічні межі, короткі історичні довідки). 
Зважаючи на те, що більшість державних архівів областей не мають су-
часних путівників, цей покажчик є надзвичайно важливим орієнтиром 
для дослідників18.

Документи Центрального державного історичного архіву у Києві 
(ЦДІАК), верхні хронологічні рамки яких обмежені 1917 р., містить не-
велику кількість джерел з історії Української революції. В основному 
це фонди прокурорів судових палат. Тут зосереджено справи про само-
суди над селянами, звинувачення в самовільному переобранні місцевих 
органів, перевищенні повноважень посадовцями, розгроми поміщиць-
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ких маєтків селянами і військовими, антиурядову агітацію, відмову ви-
конання поставок для армії тощо (ф. 317, 419).

Матеріали з історії революційних подій на західноукраїнських 
землях зосереджено в Центральному державному історичному архіві 
Україні у м. Львові (ЦДІАЛ). Насамперед це “Колекція документів про 
діяльність урядів Української Народної Республіки та Західно-Україн-
ської Народної Республіки” (ф. 581). Це офіційні урядові документи, 
протоколи засідань, оперативні звіти, зведення бойових дій, інформа-
ції, листи тощо. Тут відклалися й матеріали про дипломатичну діяль-
ність посланців ЗУНР на Паризькій мирній конференції, проекти резо-
люцій щодо Галичини, повідомлення, газетні вирізки тощо. Тематичні 
матеріали знаходяться у фонді наукового товариства ім. Т. Шевченка 
(ф. 309), особових фондах К. Студинського (ф. 362), С. Томашівського 
(ф. 368) та інших.

Документи державних архівів областей за 1917–1921 рр. суттєво 
відрізняються між собою кількісно, змістовно-тематичним наповнен-
ням, хронологічними межами, інформаційним потенціалом. В означе-
ний час у Наддніпрянській Україні було 9 губерній, близько 100 повітів 
і понад 3 тис. волостей. Природно, що основний документальний ма-
теріал відкладався в губернських центрах і був успадкований відповід-
ними архівними установами.

На збереженість документів губернського, повітового, волосного 
рівнів негативно впливали не тільки складні військово-політичні події 
революційної пори, але й пізніші адміністративні реформи, ліквідація 
у 1920-х рр. паперового дефіциту за рахунок архівної “макулатури” 
тощо.

До того ж політика комуністичної влади в галузі архівного будів-
ницт ва віддавала пріоритет збиранню документів з історії більшо-
вицьких організацій, Жовтневої революції, радянських органів. Проте 
в окремих державних архівах досить повно збереглися й документи 
владних інституцій, котрі свого часу кваліфікувалися як “контррево-
люційні”.

На жаль, переважна більшість архівних установ обласної ланки не 
має сучасного і повного науково-довідкового апарату. Путівники по їх-
ніх фондах в основному було видано в 1960-х рр. Після проголошення 
незалежності України держархіви прийняли на зберігання документи 
обкомів Компартії України, в тому числі й періоду 1917–1921 рр. Час-
тина держархівів у останні роки видала новітні путівники, покажчики, 
анотовані реєстри описів, які спрощують доступ користувачів до дже-
рельної інформації19.

У держархівах областей найбільш представницькими є два види 
фондів: а) губернські, повітові, волосні революційні комітети – тим-
часові надзвичайні органи радянської влади; б) виконавчі комітети гу-
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бернських, повітових і волосних рад робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів – установи, які приходили на зміну попереднім. 
Тому основні види документів цих інституцій зазвичай ідентичні.

Фонди ревкомів представлені декретами, постановами, інструкція-
ми, телеграмами ВУЦВК, РНК УСРР; наказами, розпорядженнями гу-
бревкомів; протоколами засідань ревкомів різних рівнів; матеріалами 
діяльності профільних відділів (військового, земельного, фінансового 
та ін.); статистичними даними про кількість жителів, землі, худоби, ре-
маненту тощо; дані про боротьбу з “бандитизмом”, проведення тижнів 
допомоги сім’ям червоноармійців, безробітним, дітям, заготівлі палива; 
списки, особові картки, відомості про зарплату і т. д.

Фонди виконкомів рад також містять постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР, розпорядження наркоматів; протоколи, стенографічні звіти 
з’їздів рад; накази, постанови, інструкції губернського і повітових ви-
конкомів; протоколи їх засідань; матеріали діяльності відділів викон-
комів (управління, військового, земельного, народної освіти, соцзабез-
печення, податкового та ін.); статистичні дані про стан промисловості, 
сільського господарства, освіти, медицини; акти обстежень і заяви гро-
мадян про збитки, нанесені військами УНР та ЗУНР, відомості про на-
дання допомоги сім’ям жертв контрреволюції; списки службовців ви-
конкомів, відомості про зарплату, матеріальну допомогу тощо.

Ще одна категорія документів радянської влади досить широ-
ко представлена фондами військових комісаріатів, особливо волос-
них, які діяли у 1919–1921 рр. Найтиповішими є: книги наказів, роз-
порядження, положення, списки командного складу, особові картки 
військовозобов’язаних, листування, фінансова документація тощо. Рід-
ше зустрічаються документи рад 1917 р.: солдатських окремих гарнізо-
нів, селянських губернських і повітових.

Фонди органів та установ нерадянських форм державності містять 
документи: губернських комісарів Тимчасового уряду, комісарів Цент-
ральної Ради, губернських старост Гетьманату, окружних та повіто-
вих комісій для проведення виборів до Установчих зборів; земельних 
органів (комітетів, управ, комісій); губернських, повітових, волосних 
народних управ; фінансових, банківських, господарських установ, за-
кладів освіти тощо. 

Отже, архівні документи центральних та обласних державних архі-
восховищ складають основну, найбільш автентичну частину джерел з 
історії Української революції. Насамперед вони репрезентують інсти-
туційний рівень державного будівництва, різноманітність політичних 
процесів, гостроту військового протиборства, персоніфікацію тогочас-
них подій. 
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The article contains a general classificated description of sources on the history 
of Ukrainian national liberation movement and reveals informational potential of 
Ukraine archival fonds on this complex issue.
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УДК [930.253:94](477)"1914/1918"

В. Б. УНІЯТ*

ПОСТАТЬ НИКИФОРА ГІРНЯКА
В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ

Проаналізовано документи, що стосуються діяльності Никифора Гірняка, 
у фондах державних архівів України. Коротко охарактеризовано рукописну 
книгу Н. Гірняка про діяльність Коша УСС, яка зберігається у ЦДIАЛ Ук-
раїни. 

Ключові слова: Українські Січові Стрільці (Леґіон, Кіш, Пресова квати-
ра); Українська бойова управа; “Просвіта”; “Рідна школа”.

Український військовий і освітній діяч Никифор Гірняк  народився 
23 липня 1885 року в с.Струсів на Тернопіллі. Навчався у Львівсько-
му та Віденському університетах, де здобув ступінь доктора філософії. 
Вчителював у Рогатинській гімназії, був Комендантом Коша Україн-
ських Січових Стрільців, Тернопільської військової округи за часів 
ЗУНР, очолював мобілізаційний відділ Української Галицької Армії. 
Згодом працював директором Тернопільської гімназії, брав участь у 
діяльності місцевої “Просвіти”, Пласту, видавав у Тернополі часопис 
“Громадянин”, був членом НТШ. Під час Другої світової війни працю-
вав шкільним референтом Українського Центрального Комітету, вчи-
телював у Австрії, Німеччині, до кінця свого життя очолював Братство 
Українських Січових Стрільців.У США заснував українську школу і 
працював її директором, був діяльним у “Пласті”, організував видав-
ничий кооператив “Червона Калина”. Никифор Гірняк також є автором 
праць “Організація і духовний ріст Українських Січових Стрільців” 
(Філадельфія, США, 1955), “Полковник Василь Вишиваний” (Вінніпеґ, 
Канада, 1956), “Останній акт трагедії Української Галицької Армії” 
(США: УВВІ, 1959), а також понад 100 публікацій у збірниках і часо-
писах України й за кордоном.

Переважна частина архівних документів про діяльність історика, 
педагога, громадсько-культурного та військового діяча Никифора Гір-
няка як сотника Коша УСС зберігається у Центральному державному 
історичному архіві України у м. Львові. Вони зосереджені тут голо-
вним чином у кількох фондах. Найбільшим за обсягом є фонд 353 “Ле-
ґіон Українських Січових Стрільців”, що налічує 279 справ. Справа 14 
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клопедичного Словника”.
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(24 стор.) цього фонду містить “Звіт Івана Боберського, члена Загальної 
Української Ради і Української Бойової Управи, з поїздки до Україн-
ських Січових Стрільців”, тут також є матеріали, котрі стосуються пе-
ребування І. Боберського в Коші УСС та спілкування з Н. Гірняком1. 
Деяку інформацію можна знайти у спр. 8 (6 стор.) “Правильник “Пре-
сової кватири УСС”, спр. 32–33, 39–50, серед яких є списки особово-
го складу УСС, рукописні видання (спр. 225–231) і т. д.2 Окремо слід 
відзначити й фонд 353 “Листи до підхорунжого Пресової Кватири М. 
Угрин-Безгрішного від родичів, друзів та ін.”, де є листи Н. Гірняка3.

Окрім цього, представлено низку матеріалів, пов’язаних із Леґі-
оном УСС, котрі зберігаються в інших фондах цього архіву. Велика 
кількість матеріалів, що характеризують діяльність стрілецьких інсти-
туцій та містять інформацію про Кіш УСС, зберігається у фонді 352 
“Збірна станиця Українських Січових Стрільців у Відні”. Важливим є 
фонд 360 адвоката Володимира Старосольського, де серед іншого міс-
тяться документи про діяльність Української бойової управи (УБУ) та 
її взаємини з УСС, і фонд 359, спр. 234 (36 стор.) “Назарук Осип – 
громадський діяч”, що містить листування О. Назарука з Н. Гірняком4, 
фонд 395 “Бюро культурної допомоги для українського населення оку-
пованих земель у Львові”, фонд 406, спр. 175 (27 стор.) “Редакція газе-
ти “Нова Зоря”, м. Львів”, містить працю Н. Гірняка про Кіш УСС5. Та-
кож у фонді 309 (Наукове товариство імені Т. Шевченка) зберігається 
спр. 1198 “Мемуари полковника УСС Габсбурга В.”, де є також згадка 
про Н. Гірняка, з яким він підтримував дружні стосунки6. Фонд 866, 
спр. 36 (166 стор.) присвячений Басараб (Левицькій) Ользі, громадській 
і політичній діячці; тут також можна зайти її листування з Н. Гірня-
ком7. Фонд 316, спр. 36 містить інформацію про видавничу діяльність 
кооперативу “Червона Калина” у 1918–1939 роках. Фонд 404, спр. 15 
містить інформацію про Пласт, у фонді 206 “Рідна школа українське 
педагогічне товариство у Львові. Звіти, протоколи, листування та інші 
матеріали про діяльність гуртка у м. Тернополі” також є інформація 
про Н. Гірняка8. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України зберігає документи, що стосуються стрілецької тематики, зо-
крема Команданта Коша УСС Н. Гірняка, у трьох фондах. Фонд 4097 
“Кіш Українських Січових Стрільців, 1917–1918 рр.” представлений 
книгою наказів Команди Коша УСС за 06. 11. 1917–23. 06. 1918 рр. 
(спр. 1). У цій справі, що налічує 288 аркушів, подано накази Команди 
Коша; у них є матеріали про службу стрільців у Коші, зміни у від-
ділах, поїздки, відпустки, виздоровців, кошові звіти, різні приділення, 
пошту, дари на кошову бібліотеку, Богослужіння, карні справи та ін. 
Серед останніх домінують накази про покару за порушення внутріш-
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нього розпорядку Коша. Багато наказів стосуються безпосереднього 
проголошення УНР та планів виїзду Коша у Велику Україну. До на-
казу № 363 всі накази подані за підписом Н. Гірняка. Накази від № 363 
(29. 12. 1917 р.) до (30. 01. 1918 р.) підписував Т. Рожанковський, на-
ступні подані у матеріалах справи без підписів9. У фонді 4405 “Союз 
визволення України (СВУ)” зберігається листування з офіцерами Укра-
їнських Січових Стрільців Гаврилком, Гірняком, Саєвичем, Горян-
ським, Палащуком та іншими про організацію на Волині шкіл; збір і 
надсилання до них підручників (спр. 22). Її почато 22. 12. 1914 р., а 
закінчено 27. 01. 1918 р. У цій справі подано листування Н. Гірняка із 
Союзом Визволення України у Відні10. 

Слід також відзначити, що матеріали Центрального державного ар-
хіву вищих органів влади та управління України часто перегукуються 
з Матеріалами фонду 353 – “Леґіон Українських Січових Стрільців” 
Центрального державного історичного архіву України у м. Львові.

Низка документів, що стосуються діяльності Н. Гірняка, міститься 
також у фондах Державного архіву Тернопільської області. Це, зокре-
ма, фонд 487, спр. 358 “Метрична книга села Струсів” – про народжен-
ня Н. Гірняка11; фонд 294, спр. 65, 74, 79, 87, 95, 105 “Звідомлення 
філії товариства “Просвіта” у Тернополі”12; фонд 348, спр. 43 “Креме-
нецкое поветовое управление украинского товарищества “Просвита”. 
Циркуляры, распоряжение, выписки из уставов, переписка с Минис-
терством Внутренних дел, Кременецким поветовым староством об 
открытии читалень товарищества “Просвита”, об организации празд-
нования дня конституции 3-го мая и по другим вопросам”, містить 
лист “Дирекції приватної дівочої гімназії Українського Педагогічного 
Товариства в Тернополі” за підписом Н. Гірняка про поїздку учнів та 
вчителів гімназії до Кременця та Почаєва13. 

Окрема група матеріалів є у фондах автора цієї статті. Їх пересла-
ла дочка Н. Гірняка Л. Чолган (США), вони охоплюють листи, статті, 
автобіографію, світлини, окремі документи, що стосуються діяльності 
Н. Гірняка у Німеччині та США. 

У найбільшому за обсягом фонді 353 “Леґіон Українських Січових 
Стрільців у Центральному державному історичному архіві України в 
м. Львові”, найціннішою, на наш погляд, є спр. 7 (142 арк.) під заголо-
вком “Матеріали до історії Леґіону Українських Січових Стрільців”. 
Цінність справи в тому, що автором “Матеріалів…” є Н. Гірняк, окрім 
того він тут також подав своє листування з видатними особистостями 
цього періоду, зокрема Д. Вітовським, М. Галущинським, Г. Коссаком, 
Архикнязем Вільгельмом (Василем Вишиваним), О. Назаруком, а та-
кож Загальною Українською Радою, Центральною Управою УСС, Со-
юзом Визволення України та ін.; опрацювавши спр. 7, можна дізнатися 
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дуже багато про діяльність Коша УСС та Кошового. Тут є деякі нака-
зи Кошового, розкрита господарська, громадська та культурно-освітня 
праця у Коші, а також зафіксовані місця розташування Коша УСС у ті 
чи інші дні14. В автобіографії Н. Гірняк зазначив: “Об’ємну працю про 
організаційне життя Коша, громадську працю коменданта Коша я на-
писав був у 1935–1938 роках на підставі багатої збірки актів і докумен-
тів, які збереглися в мене. На історичній секції НТШ оцінено цю працю 
як важний історичний вклад “з першої руки”, і НТШ мало у вересні 
1939 розпочати її друк. Але друга світова війна унеможливила реалі-
зацію цього заходу”15. На цьому автобіографія Н. Гірняка перервана.

Стосовно видання “Матеріалів до історії Леґіону Українських Сі-
чових Стрільців” збереглося численне листування Н. Гірняка з О. На-
заруком, відомим громадським і політичним діячем, письменником, до-
слідником і теоретиком української мемуаристики.

18 лютого 1937 р. Н. Гірняк повідомив О. Назарука про хід підго-
товки його праці та про поділи на частини, про розділ про Вітовського 
та Волинь16. 

25 лютого того ж року Н. Гірняк написав О. Назаруку ще одного 
листа, поінформувавши про підготовку своєї праці. У листі від 18 трав-
ня 1937 р. поцікавився думкою про свою книгу, яку розділами пере-
силав О. Назаруку, зокрема, чи не забагато актового матеріалу і т. д. 
12 січня 1938 р. Н. Гірняк переслав для перегляду О. Назарукові та 
В. Огоновському четверту частину своєї праці, яку він “писав з велики-
ми труднощами: “Рідна Школа” не дала знижки годин, а по останньому 
побуті у Львові я хорував на грипу”. У тому ж листі Н. Гірняк повідо-
мив О. Назарука: “На 14 лютого просив я Тиктора скликати бригаду 
усусусів Рогатинської гімназії, моїх учнів, котрим я хочу присвятити 
свою працю на нараду. Також для перегляду свою працю Н. Гірняк 
надіслав митрополитові Андрею Шептицькому17. 

У листі від 18 квітня 1937 р. Н. Гірняк нагадав О. Назаруку, що 
він писав до їхнього спільного знайомого наступне: “Пригадайте йому 
(Н. Гірнякові – В. У.), що він має абсолютний обов’язок написати спо-
мини від 1914 року аж до свого виїзду з України до Праги, тому що 
до історії Стрілецтва ніхто інший з наших людей не потрафить подати 
до публічного відома, того що він”. У цьому листі Н. Гірняк дорікнув 
О. Назарукові, що той довго переглядає надіслані йому матеріали, а 
також повідомив О. Назарука, що потрібно буде часто бувати у Львові 
в архіві НТШ, “де є дуже багато матеріалів з часів мого урядування в 
Коші УСС”18.

У листі від 6 липня 1937 р. зі с. Озерна (нині Зборівського райо-
ну) Н. Гірняк написав О. Назарукові, що йому сподобалася пропози-
ція В. Огоновського розбити працю на підрозділи, зокрема “Суспільне 
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життя УСС”, “Культурне життя”, “Політичне життя” і т. д. «Нині я 
працюю над 4-м розділом “Організаційне життя УСС”. Щотижня їду 
до Тернополя і 5–6 годин пересиджую при машинці». 5 лютого 1938 р. 
Н. Гірняк повідомив О. Назарука про порядок розділів згаданої праці, 
зокрема: “1-й розділ “Листи Вітовського”, 2-й “Волинська експедиція 
УСС”, 3-й “Політичне життя УСС”, 4-й “Організаційне життя Легіону 
УСС. На закінчення праці я хочу зробити висновок про ті цінності на-
шого племені (велика бойова вартість, можність дисциплінузуватися та 
надійність) в науку молодими поколінням, щоб виховати в них почуття 
обов’язку й характерність”19.

2 травня 1939 р. у листі до О. Назарука Н. Гірняк зазначив, що 
Шкільна Кураторія хоче знову усунути його – вже третій раз – від пе-
дагогічної діяльності в гімназії. Також поскаржився на складне матеріа-
льне становище: “З мізерної плати удержую сина в Познані й сплачую 
борги за доньку, яку у січні цього року видав заміж... Живу в Озерній… 
Влотко Огоновський хоче від мене вступного слова до моєї праці, і я 
на днях за це беруся”20. 

Отже, неопубліковані “Матеріали до історії Леґіону Українських 
Січових Стрільців”, що зберігаються у Центральному державному істо-
ричному архіві України у м. Львові, є цінним історичним джерелом із 
вивчення та глибшого наукового пізнання ролі Леґіону Січових Стріль-
ців в історії України, зокрема на одному з етапів національного та гро-
мадсько-культурного пробудження українського народу під час Першої 
світової війни. З огляду на це вони потребують перевидання, щоб бути 
доступнішими для широкого кола дослідників.

1 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – 
ЦДІАЛ України), ф. 353, оп. 1, спр. 14. Звіт І. Боберського з подорожі до УСС. 

2 ЦДIАЛ України, ф. 353, оп. 1, спр. 8. Правильник “Пресової кватири” 
УСС.

3 ЦДIАЛ України, ф. 353, оп. 1, спр. 215. Леґіон Українських січових 
стрільців. Листи до підхорунжого Пресової кватири Угрин-Безгрішного 
Миколи від родичів, друзів та ін. 

4 ЦДIАЛ України, ф. 359, оп. 1, спр. 234. Назарук Осип – громадський 
діяч.

5 ЦДIАЛ України, ф. 406, оп. 1, спр. 175. Редакція газети “Нова Зоря”. 
Статті та рецензії Гарви П., Гащака М., Гетьмана М., Гірняка Н. 

6 ЦДIАЛ України, Ф. 309, оп. 1, спр. 1198. Мемуари полковника УСС 
Габсбурга В.

7 ЦДIАЛ України, ф. 866, оп. 1, спр. 9. Басараб (Левицька) Ольга 
громадська і політична діячка. Поштівки Гаврисевича М., Гірняка, Колцуняна 
Г. та Лотоцького В. 

8 ЦДIАЛ України, ф. 206, оп. 1, спр. 2453. Рідна Школа, українське 
педагогічне товариство у Львові. Звіти, протоколи, листування та інші 
матеріали про діяльність гуртка у м. Тернополі. Т. 2. 
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9 Центральний Державний архiв вищих органiв влади та управлiння 
(далі – ЦДАВО України), ф. 4097, оп. 1, спр. 1. Книга наказів команди Коша 
Українських Січових Стрільців.

10 ЦДАВО України, ф. 4405, оп. 1, спр. 22. Листування з офіцерами 
Українських січових стрільців Гаврилком, Гірняком, Горянським, Палащуком 
та іншими про організацію на Волині шкіл; збір та надсилку до них підручників.

11 Державний архів Тернопільської області (далі – Держархів Тернопільсь-
кої обл.), ф. 487, оп. 1, спр. 358. Метрична книга с. Струсів.

12 Держархів Тернопільської обл., ф. 294, оп. 1, спр. 87, 95, 105. Товариство 
“Просвіта” відомості про сплату членських внесків за 1927, 1928, 1930 рр. 

13 Держархів Тернопільської обл., ф. 348, оп. 1, спр. 43. Кременецкое 
поветовое управление украинского товарисщества “Просвита”.

14 ЦДIАЛ України, ф. 353, оп. 1, спр. 7. Матеріали до історії Леґіону 
Українських січових стрільців (Реферати, листи та інше).

15 Архів автора (рукописну автобіографію Н. Гірняка передала його дочка 
Л. Чолган).

16 ЦДIАЛ України, ф. 406, оп. 1, спр. 175. – Редакція газети “Нова Зоря”. 
Статті та рецензії Гарви П., Гащака М., Гетьмана М., Гірняка Н.

17 Там само, с. 21, 22, 23.
18 Там само, с. 26.
19 Там само, с. 27, 30.
20 Там само, с. 35.

Проанализированы документы, касающиеся деятельности Никифора Гир-
няка, в фондах государственных архивов Украины. Подана краткая характе-
ристика рукописной книги Н. Гирняка о деятельности Коша УСС, которая 
хранится в ЦГИАУ во Львове.

Ключевые слова: Украинские Сечевые Стрельцы (Легион, Кош, Прес-
совая кватира); Украинская боевая управа; “Просвита”; “Родная школа”.

There are analyzed the documents on Nykyfor Hirnyak in the fonds of the State 
Archives of Ukraine and it is given a short description of Hirnyak’s hand written 
book about Kish of the Ukrainian Sichovi Strilsti activities which is kept in Central 
State Historical Archives of Ukraine in Lviv.

Keywords: Ukrainian Sichovi Striltsi (Legion, Kish, Press kvartyra); Ukrai-
nian fighting office; “Prosvita”; “Ridna shkola”.
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УДК 930.253(477.41)(084.3)
В. А. КОЛОМІЄЦЬ*

КАРТОГРАФІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЯК ДЖЕРЕЛО
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТ УКРАЇНИ

(на прикладі м. Біла Церква)

Пропонується огляд основних картографічних матеріалів з історії м. Біла 
Церква, що зберігаються у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею, ана-
лізуються карти, плани, схеми як джерело для вивчення історії регіону.

Ключові слова: картографічні джерела; музей; Біла Церква.

На межі тисячоліть в українському суспільстві значно активізува-
лися історико-краєзнавчі дослідження, які базуються на ретельному 
вивченні архівних документів. Упродовж другої половини ХІХ–ХХ ст. 
дослідниками історії міста Біла Церква опрацьовано та залучено до на-
укового обігу значну кількість історичних документальних пам’яток. 
На жаль, картографічні документи, зокрема ті, що зберігаються у музе-
ях, малодоступні дослідникам, оскільки значна їх частина має незадо-
вільний стан та потребує реставрації. 

Метою цього дослідження є огляд картографічних джерел з історії 
Білої Церкви, що зберігаються у фондах Білоцерківського краєзнавчого 
музею, та визначення їх джерельної цінності.

Карти та плани Білої Церкви різні за змістом, хронологією, обсягом 
інформації і технікою виконання. Їх детальне вивчення та порівняння 
дає виняткову можливість всебічного дослідження процесів територі-
альних, господарських та адміністративних змін міста як територіаль-
ної одиниці і покращує розуміння ролі міста в загальній історії Над-
дніпрянщини. 

Історія Білої Церкви бере початок від заснування міста Церкви 
Святого Георгія на Росі (скорочена літописна назва – Юр’їв) великим 
київським князем Ярославом Мудрим 1032 року. Місто було засновано 
в ході оборонних заходів для укріплення кордонів держави, а згодом 
стало військовою, адміністративною і церковною столицею Поросся.

У середині XIII ст., коли руські князівства опинилися під владою 
Золотої (Білої) Орди, пороські міста поступово втратили свій міський 
статус. Остання згадка про Юр’їв належить до 1390-х рр.

Період від початку монгольської навали впродовж декількох на-
ступних століть в історії південної Київщини є “білою плямою”. Унаслі-
док нашестя монголо-татар у середині XIII ст. руські землі перебували 
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* Коломієць Валентина Анатоліївна – заступник директора з наукової 
роботи Білоцерківського краєзнавчого музею.
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у васальній залежності від Золотої Орди, що вплинуло на економічний, 
політичний, культурний розвиток цієї території.

Після визволення з-під влади татар наприкінці XIV ст. південну 
Київщину в складі удільного Київського князівства було приєднано 
до Великого князівства Литовського. Відроджене місто під назвою 
Біла Церква зустрічається у багатьох письмових джерелах із середини 
XVI ст. 

Серед документальних джерел, які характеризують розвиток 
краю, слід відзначити і картографічні. На жаль, карти раннього періо-
ду Великого князівства Литовського надають лише загальну і дале-
ко не повну інформацію про населені пункти на всьому Середньому 
Подніпров’ї (Правобережжі). Тут, як правило, позначені лише Київ, 
Черкаси, Канів. Навіть річка Рось не завжди помічена на цих картах. 

Найповнішими картографічні джерела стають з початку XVII – се-
редини XVIII ст. Важливе значення  для дослідження історії україн-
ських земель мало видання В. О. Кордта 1899 р. “Материалы по исто-
рии русской картографии”1. Серед найдавніших середньовічних карт, 
на яких позначене місто Біла Церква, – “Карта России” Гесселя Гер-

План Білоцерківського замку 1734 р. 
із фондів Російського державного воєнно-історичного архіву,

ф. 349, оп. 3, од. зб. 4162.
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рітса 1614 р. у виданні Піскатора 1651 р., “Карта Росії” Ісаака Масси 
1633 р. та найбільш точна “Генеральна карта України” Г. Левассера 
де Боплана 1648 р. 

Згідно із приміткою, що є на карті, її викарбував відомий гра-
вер Г. Гондіус у 1648 р., проте вона була опублікована не раніше 
1651 р., про що свідчать два написи про битви під Лоєвом у 1649 р. 
і Берестечком у 1651-му2. Карта виконана досить ретельно, а для 
пояснення її деталей автор застосував цілу систему умовних позна-
чень із 18-ти знаків. Наслідуючи стародавніх картографів, Г. Боплан 
помістив на ній північ внизу карти, а південь – угорі3. На цій кар-
ті Біла Церква позначена зображенням церкви з прибудовами, що 
означає – згідно з системою знаків – давнє християнське місто.

На картах Г. Левассера де Боплана наступних років, а саме “Спеціа-
льній карті України” 1651 р. та карті Київського воєводства 1721 р. 
(створеній на основі Спеціальної), по правий бік Дніпра детально вка-
зано контури фортець, у т.ч. і Білу Церкву, яка позначається як укріп-
лене місто. Крім того на цих картах нанесено притоки р. Рось, чого не 
було на Генеральній карті4.

Широкі можливості надають дослідникам сучасні видання 
ДНВП “Картографія” із серії “Пам’ятки картографії України”. Це два 
альбоми “Україна на стародавніх картах” (2006, 2009 рр.)5. Окрім ви-
щезазначених карт Гесселя Геррітса, Ісаака Масси, Г. Боплана Біла 
Церква нанесена на карти “Великого князівства Литовського з багать-
ма краями” Томаша Маковського 1643 р., 1649 р., 1662 р., а також на 
карти “Польщі й залежних держав” П’єра Дюваля 1666 р., 1667 р., 
створених на основі карт Г. Боплана. 

Отже, починаючи із середини XVII ст., місто Біла Церква як важ-
ливий населений пункт та оборонний об’єкт позначається на багатьох 
загальногеографічних картах. 

Яким же побачив місто відомий картограф Г. Боплан під час 
подорожі у 1630–1647 рр. на запрошення польського короля Сигиз-
мунда III “від кордонів Московії до границь Трансільванії”6? 

Як стверджують документальні джерела, білоцерківський замок 
київський воєвода князь Семен-Фрідріх Пронський будує у 1552 р., 
що було викликано потребою створення південного форпосту оборо-
ни Києва від кримських і білгородських татар та необхідністю адміні-
стративного контролю за колонізацією Середнього Поросся7. Але вже 
у 1570 р. новий воєвода В. Острозький у донесенні польському королю 
Сигизмунду Августу писав, що замок перебуває у занепаді й має бути 
відновлений. І вже у наступних описах-люстраціях ХVІІ ст. замок зга-
дується як добре укріплений.

Згідно з люстраціями 1616 р., 1622 р., замок стояв на високому го-
родищі, південною частиною до річки Рось, протилежний бік був на-
півкруглим із шістьма однаковими виступами. У замку було чотири 
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брами та чотири кутові башти, хата підстарости, столова хата, анкир, 
дві комори, спіжарня, конюшня, потайний хід до річки. Посеред зам-
ку стояла невелика каплиця, недалеко від неї порохівня, цейхгауз для 
зброї, мейська комора, дев’ять будинків. Замок оточували земляний 
вал та дубовий частокіл. На захід розташовувалась укріплена примісь-
ка частина – “пригородок” (30 будинків), навколо замку – місто, укрі-
плене ровом, валом та кількома баштами. У місто вели чотири брами, 
вкриті гонтом8.

Упродовж другої половини XVI – XVIII ст. місто Біла Церква стало 
потужним центром ремесел і торгівлі. Цьому сприяло розташування в 
місті замку (згодом фортеці) – одного з найбільших укріплень на пів-
денно-східних кордонах Великого князівства Литовського, а з часом і 
всієї Речі Посполитої9.

У кінці 1660 р., як тільки поляки оволоділи значною частиною Пра-
вобережної України, Стефан Чарнецький за правилами тогочасної фор-
тифікації перебудував Білоцерківський замок на фортецю10. 

Декілька документів – копії картографічних документів Російсько-
го державного воєнно-історичного архіву: “План Белоцерковского зам-
ка. Снят 1734 года кондуктором Островским”11, “План города Белая 
Церков, снят 1769 года 13 мая. Масштаб в английском дюйме по 100 
сажень. А-крепость, В-губернаторский дом, С-монастырь иезуитский, 
Д-жидовская школа”12 – дають уявлення про фортифікаційну архітекту-
ру, військове забезпечення та планування міста у ХVІІI ст. 

Замок займав Замкову гору і її підніжжя. Перед замком було зали-
шено великий майдан, необхідний для його оборони. Далі розташову-
вались, як свідчать документи XVII–XVIII ст., двори чи “халупи” шлях-
ти, козаків, міщан, і все це було укріплене ще частоколом та ровом.

“План Белоцерковского замка. Снят 1734 года кондуктором Ост-
ровским” виконаний у традиційному для того часу стилі. У нижній час-
тині – план-карта ілюстрована: ліворуч – ліс, праворуч група вершників 
зі списами, по обидва боки від картушу – дві оголені чоловічі фігури, 
над картушем – медальйон із зображенням чоловічого портрета. Малю-
нок підкреслює оборонне значення Білоцерківського замку. У верхній 
частині карти – масштабна лінійка із позначенням у 100 сажнів. Укріп-
лення замку, розташоване на березі р. Рось,  має чотири кутові башти 
у вигляді бастіонів та двоє воріт. Деякі об’єкти позначені літерами: “А 
до В вновь сделано, С – сделана вновь гауптвахта, Д – сделано вновь 
цейхгауз”. Приміська частина замку обнесена укріпленнями, які теж 
мають в’їздні ворота. На території замку розташовані будівлі та церква. 

Важливим картографічним джерелом у дослідженні історичної роз-
будови Білої Церкви є “План города Белая Церковь, снят 1769 года 
13 мая. Масштаб в английском дюйме по 100 сажень. А – крепость, 
В – губернаторский дом, С – монастырь иезуитский, Д – жидовская 
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школа”. Сама фортеця, приміська частина та містечко на плані-карті 
обнесені захисними спорудами. Поза містом позначені: лісові угіддя, 
болотисті місцевості, землі під паром, а також землі приватних воло-
дінь. На річці Рось позначена дамба, яка прилягає до міста у південно-
східній частині.

Історична цінність документа в тому, що на ньому можна побачити 
місце розташування церков, які відсутні не збереглися до наших днів. 
На плані позначено вісім церков: шість на території міста, а дві – на 
Заріччі. Існування багатьох церков у невеликому за територією місті 
підтверджує і дослідження Є. А. Чернецького, який пояснює це серед-
ньовічною традицією церковної організації ремісничих цехів13. 

Важливою інформацією для дослідників є те, що на документі крім 
самої фортеці, літерами позначено місця розташування будинку губер-
натора, єзуїтського монастиря та єврейської школи.  Ця інформація має 
важливе значення також для дослідження заселення території та змін у 
національному складі міста. Зокрема, план 1769 р. використав О. В. Ста-
родуб, який на основі архівних матеріалів дослідив історію діяльності 
місіонерів ордену єзуїтів на теренах Білоцерківщини у XVIII ст.14

Наприкінці XVIII ст., коли територія Київщини увійшла до Росій-
ської імперії, військова і політична роль міста змінилися: укріплення 
фортеці було знесено, в адміністративному плані місто як приватне 
містечко графів Браницьких було підпорядковано Василькову15.

План міста Білої Церкви 1769 р.
із фондів Російського державного воєнно-історичного архіву,

ф. 349, оп. 3, од. зб. 4164.
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Біла Церква переходить у власність коронного гетьмана Польщі 
графа Францишка-Ксаверія Браницького з кінця XVIII ст. Відтоді міс-
то почало набувати нових обрисів, розвиваючись як приватне містечко, 
яке вже у XIX ст. відповідно до свого статусу мало досить значні роз-
міри і кількість населення. Браницькі перебудовують місто – зносяться 
фортечні укріплення, будується нове упорядковане єврейське містечко 
з торговою площею за межами старого міста. Водночас за північно-
східною околицею виникає слобода, заселена єврейською біднотою. На 
місці старостівського замку нові власники будують свою зимову рези-
денцію, в якій згодом розмістилися економічні служби маєтку.

Яскраво відображає планування міста документ із колекції Біло-
церківського краєзнавчого музею “План усадебной земли местечка 
Белой-Церкви, состоящего в Киевской губернии Васильковского уез-
да владения помещика графа Владислава Владиславовича Браницкого. 
Составлен 1858 г.”16.

План кольоровий, рукописний, виготовлений на папері, наклеєному 
на полотно розміром 145х222 см. На плані володіння В. В. Браницького 
в Білій Церкві поділено на чотири частини. Проаналізувавши зображен-
ня, можна зробити висновок, що містечко охопило територію Старого 
міста, яке сформувалося впродовж XVI–XVIII ст. навколо фортеці на 
Замковій горі, та Нового міста, збудованого навколо Торгових рядів у 
першій половині ХІХ ст.17. Прослідковується планування вулиць та бу-
дівель, котрі чітко підписані на плані. Містечко було поділено на площі, 
сквери, вулиці й провулки, які мали свої назви. Їх формували будівлі, 
що мали статус будинків; кожному був наданий спеціальний номер18.

Навколо містечка існувало три передмістя. Ліворуч на плані позна-
чена частина Олександрійська та парк “Олександрія”, у нижній части-
ні – Заріччя, а праворуч – частина Ротецька. Передмістя ділилися на 
двори. 

План містечка Біла Церква з населенням 13 тис. чол.19, замовлений 
В. В. Браницьким у 1858 році, містить важливу інформацію про соці-
альний склад населення м. Білої Церкви та дає уявлення про тогочасне 
землеволодіння. Уся територія володінь графів Браницьких  розбита 
на ділянки, що мають цифрове позначення. На вільних від зображення 
частинах плану (ліворуч внизу та праворуч угорі) міститься експлікація 
“Геометрический інвентар”, у якому під номерами написані прізвища та 
імена власників земельних ділянок (селян та вільновідпущених) та міра 
землі в десятинах і сажнях. У правому нижньому кутку в “Изъяснении 
красок” подається пояснення знаків, використаних на карті, якими по-
значені садиби панські, селянські, вільних жителів містечка, магазини, 
заводи, церкви, вулиці, кладовища, дороги, глиняні ями, кар’єри, боло-
та тощо. 

З плану видно, що у центральній частині було 735 наділів вільних 
домовласників (розміром від 8 до 50 кв. сажень), де мешкало єврейське 
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населення, службовці, міщани, 3 тисячі шляхти, 30–40 купців, близько 
500 ремісників, 1180 бідних та калік20. Усі міські жителі мешкали в 
будівлях Браницьких або на орендованій землі зводили власні будинки.

На околицях містечка проживало більше закріпачених українців: у 
Олександрійській частині – 420 дворів (з них вільних – 76), у Зарічан-
ській частині – 397 дворів (з них вільних – 37), наділи були невеликих 
розмірів, бо переважно тут мешкали службовці фільварків та лісових 
дач Браницьких; у Ротецькій частині – 135 вільних домовласників21.

План володінь графів Браницьких 1858 р. є важливим джерелом 
для дослідження історії парку “Олександрія”. На документі детально 
відтворено планування літньої резиденції Браницьких – місце розташу-
вання будівель, ставків, галявин та алей. 

Доповнює інформацію щодо розбудови м. Біла Церква “План 
м. Белой-Церкви. Составлен 20 августа 1865 года”22 (масштаб: в 1 ан-
глійському дюймі – 25 сажнів). Документ кольоровий, рукописний, ви-
конаний на папері, наклеєному на полотно розміром 90,5х83,5 см. План 
не завершений, оскільки на ньому позначена лише центральна частина 
міста; місця кладовищ, церков, будівель, на околицях – лише розмітки 
олівцем. Стрілкою показано північний напрям. З правого боку на карті 
нерозбірливі написи польською мовою. Умовні знаки відсутні.

Серед науково-довідкових матеріалів Білоцерківського краєзнавчо-
го музею є копія плану містечка Біла Церква з довідника 1913 р. “Весь 
Юго-Западный край. Справочная и адресная книга по Киевской, По-
дольской и Волынской губерниям”. Відомості про його походження 
відсутні. Частково значення документа як джерела було висвітлене на-
уковцем Є. А. Чернецьким23.

На плані показано лише центральну частину Білої Церкви та част-
ково – Олександрійську. Відсутні резиденція графів Браницьких з пар-
ком “Олександрія” і прилеглою частиною містечка, а також передмістя 
(частини містечка) Заріччя (загально позначено за річкою) і Роток. Цін-
ними є дані щодо назви та розташування деяких вулиць Білої Церкви 
(позначені назви 39-ти вулиць), нумерації деяких садиб (№№ 1–233), 
прізвища власників. План містить також інформацію про розташуван-
ня певних установ та закладів, але не супроводжується поясненнями, 
що ускладнює читання документа. Дослідник припустив, що цей план 
Білої Церкви є частиною офіційного плану містечка, затвердженого ра-
ніше Урядовим Сенатом. 

План є важливим картографічним джерелом для дослідження іс-
торії вулиць, міської забудови, яка з часом змінила свою конфігурацію, 
та розташування міської інфраструктури.

Аналіз плану містечка Білої Церкви, опублікованого в 1913 році, 
дає змогу уточнити низку назв та межі білоцерківських вулиць, локалі-
зувати багато установ, закладів, підприємств. 
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Улітку 1919 р. Білій Церкві було повернуто статус міста, оскіль-
ки сюди перевели повітовий центр із Василькова. Із січня 1921 р. 
до 20 квітня 1921 р. у місті діяв повітовий революційний комітет, з 
22 липня 1921 р. почав діяти Білоцерківський повітовий виконавчий 
комітет. У результаті адміністративної реформи у березні 1923 р. пові-
ти були перетворені на округи, тому Білоцерківський повіт став Біло-
церківським округом, а виконавчий комітет – окружним. Після рефор-
ми 1930 р. Біла Церква стала районним центром24.

Наступна група картографічних джерел із документальної колекції 
Білоцерківського краєзнавчого музею характеризує розвиток міста у 
роки радянського будівництва. 

У 1920 р. другий всеросійський перепис населення зафіксував зна-
чне зменшення кількості населення міста, що стало наслідком люд-
ських втрат у роки Першої світової та громадянської воєн, а також зна-
чної еміграції населення за кордон. Зокрема, по місту Біла Церква (без 
околиць) налічувалось 22916 жителів25. 

“План города Белой Церкви с предместьями составлен в 1922 г.”26 
не лише окреслює територіальні межі м. Білої Церкви у 20-х рр. XX ст., 
а й містить важливу інформацію про розташування державних і гро-
мадських установ, закладів освіти, культури тощо. Документ може 
бути використаний у дослідженні економічного, політичного, культур-
ного та релігійного життя міста.

План виконаний олівцем, прямокутної форми, складається із 45 
аркушів цупкого паперу (9х5 см), наклеєних на тканину розміром 
171х160 см. (масштаб: у 1 дюймі 50 сажнів). На документі позначено 
вулиці, будівлі, дороги (вказані напрямки: на Фастів, Сквиру тощо), 
р. Рось із притоками, кладовища (діючі та закриті), церкви: Преобра-
женський собор, православна церква (українська парафія), римо-като-
лицький костел, синагога, державні установи. У нижній частині доку-
мента містяться пояснення: вказані назви установ, позначених на карті 
номером. Документ не завершений, деякі об’єкти нечіткі. Незважаючи 
на це, документ надзвичайно інформативний.

На плані позначено місця розташування важливих повітових ор-
ганів влади, що здійснювали заходи радянського будівництва у місті 
та повіті – виконавчого та партійного комітетів, комітету повітового 
комунального господарства, комітету народної освіти, повітової мілі-
ції, виконкому волості, сільських виконавчих комітетів, народного 
суду, фінвідділу, земельної контори, органів соціального забезпечення, 
профспілкових організацій тощо. 

Економічний та соціальний розвиток міста відображають позна-
чені на документі державний завод сільськогосподарських машин (на-
ціоналізований 16 серпня 1921 р.), пивоварний завод, державні млини 
(вальцеві та жорнові), міська електростанція, телефонна станція,  по-
жежне депо, лазня, скотобійні, базар, драмтеатри. Документ засвідчує 
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також, що у місті стояли військові гарнізони. Тут знаходився повітовий 
військкомат, військовий штаб, кавалерійські та артилерійські казарми, 
інтендантські склади.

Аналізуючи документ, можна дослідити вплив політики україніза-
ції на розвиток освітньої мережі міста у 1920-х рр. Як свідчить до-
кумент, у Білій Церкві працювали український сільськогосподарський 
технікум, українські жіноча та чоловіча гімназії, російська та польська 
гімназії, школи грамоти, єврейська школа.

Наступний картографічний документ “Схематический план горо-
да Белая Церковь” (копія) 1961 р.27 надійшов до музею у 1961 р., має 
масштаб 1:10 000, мова плану – російська. План схематичний, викона-
ний на аркуші розміром 84х98 см, однобічний, прямокутний. Вулиці 
міста, р. Рось та транспортні шляхи позначені рожевим кольором. На 
плані позначено парк “Олександрія”, електропідстанцію, одне кладо-
вище; синіми квадратами – єврейські молитовні будинки, жовтими – 
лікарні, синім кружечком – колодязі.

Цікавими для краєзнавців є “Планы уголков довоенной Белой 
Церкви по памяти”, створені у 1988 р. мешканцем міста, художником-
аматором Н. Г. Тонконогим. 

Документальна та художня спадщина уродженця Білої Церкви, ху-
дожника-аматора Нухима Гершковича Тонконогого (1924–1996) надій-
шла до Білоцерківського краєзнавчого музею в січні 1995 р. На схилі 
віку краєзнавець заповів свою колекцію рідному місту, про яке в кін-
ці 1980-х років написав спогади та окремі автобіографічні нариси, що 
увійшли до чотирьох альбомів – “Рідне місто моє”, “Вулиці нашого 
міста”, “Пост № 1”, “Пост № 2”, які зберігаються у Білоцерківському 
краєзнавчому музеї28. 

У кресленнях чорною тушшю на 31-му аркуші (30х42 см) автор по 
пам’яті  відтворив площі, вулиці, парки, які розповідають про те, як 
змінилося місто упродовж XX ст. На кресленнях відтворено окремі ра-
йони із зазначенням назв вулиць, детально позначене місцезнаходжен-
ня будівель (геометрична проекція згори). На кожному плані містяться 
пояснення автора про об’єкти, позначені цифрами. 

Суттєво доповнюють краєзнавчу цінність креслень понад шістсот 
малюнків художника-аматора, які дають уявлення про довоєн ну Білу 
Церкву. Одночасно в них відображено хроніку забудови нових житло-
вих районів міста, новобудов масиву Леваневського29. 

За останні роки картографічна збірка музею поповнилася зразком 
сучасної картографії – картою-путівником “Біла Церква. Бізнес. Істо-
рія. Туризм”, надрукуваною видавництвом “Наш світ”30 до 70-річчя 
Київської області у 2002 р. Карта двобічна, кольорова, на полях плану-
схеми Білої Церкви розміщено рекламні візитки підприємств та фірм 
міста, перелік вулиць, пам’яток та умовні позначення карти, на зворот-
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ному боці – кольорові фото з краєвидами міста, краєзнавчого музею та 
дендропарку “Олександрія”. 

Отже, карти населених пунктів України, які зберігаються у музеях, 
є важливим джерелом інформації для краєзнавчих досліджень. Кар-
тографічні джерела із колекції Білоцерківського краєзнавчого музею 
фіксують географічні особливості території, розкривають аспекти роз-
витку міста у різні епохи. Вони містять важливу інформацію історико-
географічного, топографічного і соціально-економічного характеру. 

У джерелознавчому аспекті ці специфічні носії писемної інформації 
відрізняються за змістом. Так, плани Білоцерківської фортеці ХVІІI ст. 
дають уявлення про тогочасну фортифікаційну архітектуру, військове 
забезпечення та планування міста. Плани міста ХІХ ст., окрім інфор-
мації про його територіальні межі, підтверджують права власників на 
земельні володіння.  Спеціальні геометричні плани поряд із зображаль-
ною частиною мають текстову інформацію не лише про власників та 
розміри їхніх земельних ділянок, а й про кількість кріпаків, що засвід-
чує соціальне розшарування населення. Картографічні джерела ХХ ст. 
містять дані про зміни у забудові та плануванні міста, розташування 
міської інфраструктури, культурних та релігійних об’єктів. 

Порівняльний аналіз картографічних зображень різних історичних 
періодів дає змогу визначити локалізацію історичних об’єктів, уточни-
ти розташування установ, закладів та підприємств, а також простежити 
зміни у плануванні міста. Однак, враховуючи можливі неточності, до-
пущені авторами при складанні карт і планів, дослідникам необхідно 
порівнювати отримані результати з іншими документальними джере-
лами для уникнення помилкових висновків.
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Предлагается обзор картографических материалов из истории г. Белой 
Церкви, которые хранятся в фондах Белоцерковского краеведческого музея, 
анализируются карты, планы, схемы как источник для изучения истории ре-
гиона.
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The article gives the review of basic cartographic materials on the history of 
Bila Tserkva, stored in the fonds of Bila Tserkva History and Local Lore Museum, 
analyzes maps, plans, schemes as a source for the history of the region.

Keywords: Cartography; Museum; Bila Tserkva.



CONTENTS140УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

УДК [930.253:82.0](477.83)"1877"

В. М. КИСЛИЙ*

СТУДЕНТСЬКА РОБОТА ІВАНА ФРАНКА
“ПРО ЛУКІАНА І ЙОГО ЕПОХУ”,

1877 РІК

Публікується студентська робота Івана Франка, яку він написав у 1877 
році, навчаючись у Львівському університеті.

Ключові слова: Іван Франко; майбутній письменник; Лукіан.

У Державному архіві Львівської області у фонді Львівського уні-
верситету імені Яна Казимира (фонд 26, опис 11, справа 1339) збері-
гається звичайний учнівський зошит у лінійку із синьою обкладинкою 
із дещо пожовклими від часу аркушами, написаний на латинській мові 
чорним чорнилом зі студентською роботою Івана Франка. У цій праці 
майбутній видатний український письменник крізь призму творів дав-
ньогрецького сатирика аналізує історію суспільної думки і побуту, які 
панували у східних провінціях Римської імперії у ІІ столітті нашої ери, 
показує кризу рабовласницького ладу у всіх його проявах.

Перша сторінка рукопису містить повну назву реферату «Лукіан і 
його епоха, як він її описав у своїх творах, зокрема в “Розмовах богів”, 
“Розмовах у царстві мертвих” і у “Морських розмовах” з використан-
ням також інших творів. Написав Іван Франко».

Реферат було написано під керівництвом професора класичної фі-
лології Людвіка Цвіклінського, у якого студент Іван Франко слухав 
курси “Старожитності грецькі”, «Пояснення “Одіссеї” Гомера» та брав 
участь у грецькому семінарі.

Іван Франко недарма вибрав таку близьку його серцю і духу тему. 
Адже давньогрецький сатирик Лукіан (близько 120 – після 180 рр. н. е.) 
у своїх творах висміював тодішню дійсність, жадобу до багатства, з 
атеїстичних позицій критикував християнство і релігію в цілому, оспі-
вував поміркованість і аскетизм, співпереживав бідноті.

Ця студентська робота ніби стала лейтмотивом усього подальшого 
творчого шляху Івана Франка.

* Кислий Василь Миколайович – кандидат історичних наук, начальник 
відділу забезпечення зберігання документів № 1 Державного архіву Львівської 
області.

© В. М. Кислий, 2011
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Титульна сторінка реферату Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”,
1877 рік.

Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.



УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ142

Перша сторінка реферату Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”,
1877 рік.

Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.



УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ150

Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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Реферат Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік.
Державний архів Львівської області, ф. 26, оп. 11, спр. 1339.
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ЛУКІАН І ЙОГО ЕПОХА*

Це Лукіан написав, недоречності знаючи давні.
За недоречність не раз числять і мудрість саму.
Але знайди у людей бездоганно окреслену думку –
Те, що вподобаєш ти, інші піднімуть на глум.

Лукіан

Кожний видатний письменник, торкаючись будь-яких, навіть найвіддале-
ніших, тем, відображає у своїй творчості сучасну йому епоху, своїх сучасни-
ків, їх уста нови, звичаї, спосіб життя, і тим докладніше, чим більше він обда-
рований. Тому, хоч афінські трагіки брали масу тем з далеких міфічних часів, 
проте вони згадували про такі справи, які мають немале значення для піз-
нання сучасної їм епохи. Але найточніше змалювали своїх сучасників грецькі 
і римські історики, філософи і оратори, в творах яких бачимо немов живих 
тогочасних людей. Пізнати з творів видатних представників античності умови 
і соціально-політичний лад, в яких вони жили і творили, – це, на нашу думку, 
не менш важлива справа, ніж пізнати з творів само го письменника як людину 
з людськими прикметами і по роками, почуттями і пристрастями.

Багатий і вдячний матеріал для такого завдання дає Лукіан, безперечно, 
найславетніший грецький письменник II століття нашої ери. У його творах 
відобразились яскра во й виразно не лише сучасна Лукіанові епоха, зокрема 
установи, погляди людей, соціальне становище, пороки і чесноти, але і сам ав-
тор, його характер і життя. Отже, після прочитання його творів уся епоха по-
стає перед очи ма неначе жива, перед нами вимальовується рельєфний портрет 
Лукіана, незважаючи на те, що про його життя і характер дуже мало даних 
збереглося в творах наших письменників. Як Езоп**, який, за переказом, був 
рабом, використав жанр байки для того, щоб мати змогу зручніше говорити 
своєму панові гірку і прикру істину, правда, завуальовану в поетичній формі, 
та поставити її перед ним, неначе дзеркало, так і жартівливі “Розмови” Лукі-
ана являють собою легкий одяг, що прикриває таку ж гірку прав ду. Вони є 
немов дзеркалом, яке відбиває всі пороки, всі прагнення і зриви сучасності, 
вказуючи сучасникам на їх розбещеність у витонченій і гарній формі. Автор 
ніби кра дькома і мимохідь оперує легкими штрихами, так що читач не усві-
домлює собі, як із тих штрихів, накиданих легко і дотепно, вимальовується 
жорстока й жахлива кар тина сучасності, хоч сам автор ні словом ніде не зга-
дав про спрямованість своїх “Розмов”.

Про життя Лукіана збереглися до наших часів незнач ні і неповні відо-
мості, але дуже багато про нього можемо дізнатися з його творів. Так, відомо, 
що він народився в Самосаті, місті, розташованому на Євфраті в провінції 
Комагене. Рік його народження непевний, і вчені, які займалися біографією 
нашого автора, висловили з цього питання різні погляди. Безперечно, рік цей 

* Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Том 45. Філософські праці. – К.: Вид-
во “Наукова думка”, 1986.

** Езоп (VI–V до н. е.) – напівлегендарний давньогрецький байкар. Згідно з 
переказами – фрігійський раб. Йому приписують авторство байок із сати рич ним та 
морально-повчальним спрямуванням.
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треба ставити між 116 і 120 р. н. е., і дуже багато вчених останнім часом схва-
лили погляд, що Лукіан появився на світ у 118 році. Його батько, виходець 
з низів, коротаючи вік у великій біді, гаряче прагнув, щоб син став скульп-
тором, і віддав його на науку до брата своєї дружини, відомого в Само саті 
скульптора. Але незабаром юнак, якому набридла професія дядька, втік від 
нього і повністю присвятив себе літературі й риториці, про що сам розповідає 
в своєму “Сновидінні”. Між двадцятим і тридцятим роком життя він так до-
сконало оволодів правознавством, що міг виступати в процесах і захищати 
обвинувачених. Але йому, що над усе любив правду і щирість, не припали до 
вподоби крутій ство і клятвопорушення, до яких звичайно вдавалися в су дах. 
Тому він вирішив змінити цю професію і подався до Галлії*, де, особливо в 
Массілії**, процвітали в той час грецька освіта і література. Там, як учитель 
риторики, або, як тоді говорили, софіст***, здобув собі велику славу завдя ки 
своїм здібностям і деяким творам. Навчаючи, як і інші софісти, за плату , він 
настільки поліпшив своє матеріальне становище, що міг жити без турбот, за-
можно і в достатку.

Залишивши Массілію, він недовго проживав у Римі, потім виїхав до Афін, 
де тривалий час дружив з Демонаксом****. У цей час він написав цілий ряд 
прекрасних творів, у яких сміливо висміює і картає пороки свого часу, забо-
бони народу, обман ворожбитів та жерців і взагалі всю брехню і облуду, яка 
служила для обдурювання мас і при ховання правди. Немає сумніву, що твори 
Лукіана залюбки читали в усіх провінціях Римської імперії сучасники і піз-
ніші покоління та вище цінили їх, ніж твори інших письменників. Лукіанові 
властива надзвичайна культура, витонченість стилю, легкість і ясність думок. 
Його твори, можливо, на перший погляд роблять враження певного недбаль-
ства щодо форми і композиції, але коли їх прочитати вдруге і втретє, вони 
здаються значно кращими й доскона лішими, ніж при першому читанні, що, 
власне, і є ознакою досконалого твору. Вони пронизані ще не зів’ялим, свіжим 
і отим вічно юним еллінським генієм, тією самою мораль ною силою й гар-
монією, яка надихнула творіння Гомера*****, Есхіла******, Софокла******* 
і багатьох інших геніальних письмен ників античності. На них позначилась 

* Галлія – давня назва країни, що охоплювала територію сучасних Франції, 
Швейцарії, Бельгії, Люксембургу та Північної Італії.

** Массілія – місто на південно-східному узбережжі Галлії (нині Марсель – 
Франція).

*** Софісти – давньогрецькі філософи, вчителі мудрості і красномовства. 
Серед них були ідеологи рабовласницької демократії (Алкідам, Протагор) і аристократії 
(Горгій, Крітій, Каллікл). Для демократичного табору характерне в цілому матеріа-
лістичне розуміння природи. Представники аристократичного табору розробляли 
принципи скептицизму (Горгій), що становили одне з джерел давньогрецького ідеа-
лізму. Для софістів характерне переміщення центру ваги філософських інтересів від 
натурфілософії до проблем логічного і мовного аналізу понять, теорії пізнання, етики, 
політики.

**** Демонакс (нар. бл. 90 н. е.) – давньогрецький філософ, послідовник 
учення стоїків, друг Лукіана Самосатського.

***** Гомер (кінець IX–VIII ст. до н. е.) – легендарний давньогрецький поет, 
автор епічних поем “Іліада” та “Одіссея”. Зображувався у вигляді сліпого співця.

****** Есхіл (525–456 до н. е.) – давньогрецький драматург.
******* Софокл (496—406 до н. е.) – давньогрецький драматург.



УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ 167

властива грекам дотепність і чарівність, пластичність і отой вогонь, що видав 
стільки безсмертних творінь.

Як ясним і погідним буває захід сонця, так ясним і спо кійним був кінець 
життя Лукіана. Повернувшись із Греції до свого родинного міста Самосати, 
він жив там недовго, хоч громадськість міста ставилась до нього з якнайбіль-
шою повагою, а потім із своїм батьком знову подався до Греції. Призначе-
ний імператором Коммодом* правителем Єгипту, Лукіан жив там до смерті 
в достатку, в пошані і помер в Александрії, очевидно, незабаром після смерті 
імпера тора Коммода.

Твори Лукіана здебільшого дійшли до нас. Розподі ляються вони на по-
етичні й історичні. До першої категорії належать “Розмови”, “Епіграми” і тра-
гікомедія “Трагоподагра”, друга категорія охоплює “Правдиву історію свого 
часу”, “Про кончину Перегріна”, “Олександр, або Лже пророк” і інші подіб-
ні твори. Серед “Розмов”, у яких автор відновив стару форму “Сократових 
розмов”**, є неперевершені “Розмови богів”, “Розмови в царстві померлих”, 
“Морські розмови”, а також “Нігрін”, “Тімон, або Людино ненависник” і “Сно-
видіння Лукіана”.

Свою роботу, крім вступу, я поділив на дві частини. У першій мова йде 
про те, як Лукіан виступає проти богів і їх культу, проти оракулів, жертво-
приношень і потойбіч ного життя, друга змальовує нам звичаї і спосіб життя 
сучасників Лукіана, їх світогляд вчених і філософів від повідно до того, як їх 
описав автор.

ІІ
Як у всіх народів, які вступили в початкову ста дію культури, так і у греків 

первісно мала місце релігія природи. Предметом релігії були уособлені явища 
природи. Але греки блиснули надзвичайним молодечим спритом, який зумів 
різні і складні форми уособлення природи упо рядкувати і звести до певної 
норми, у зв’язку з чим ви ник довгий і різноманітний ряд богів і напівбогів, а 
грубі спочатку релігійні форми піднялись на високий ступінь абстракції. Тому 
грецька міфологія стоїть вище від міфо логії усіх інших народів своєю доско-
налістю, тісним і ло гічним поєднанням міфів і ясним поглядом на природу. 
Отже, не дивно, що вона надихнула таких митців, як Гомер, Есхіл, Софокл, 
Фідій*** та інших, на безсмертні творіння. Грецька міфологія була найбільш 
поетичним, прекрасним і досконалим співом молодого людського духу. Погля-
ди і міфи, які під виглядом богів описували людей, з тією різницею, що боги 
наділені були безсмертям, більшою фі зичною силою та іншими особливими 
якостями, але не по збавлені людських хиб і недоліків, здатні були не стільки 
підняти людей до рівня богів, скільки бога знизити до рівня людини. Такі ре-

* Коммод Антоній Август (161–192) – римський імператор (180–192), син 
Марка Аврелія.

** “Сократові розмови” – даньогрецький філософ Сократ (469–399 до н. е.) 
вважав, що шляхом до осягнення істини є бесіда, під час якої завдяки зіткненню 
протилежних думок співбесідники поступово здобувають істинне знання про сутність 
предмета. Мистецтво ведення такої бесіди Сократ називав діалектикою. Широке 
використання «сокрагівських розмов» як жанру філософського твору знаходимо у 
діалогах Платона.

*** Фідій (пом. 431 до н. е.) – давньогрецький скульптор, живописець і архітектор.
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лігійні уявлення відповідали молодій, наївній, опанованій страхом перед бога-
ми людині; вона любила богів, наближених до людей, і жила, задоволена з тієї 
поетичної фікції. Що саме так і було, немає потреби сумніватись. Історія та-
кож учить, що народи, в яких куль турно-соціальні умови витворили іншу, а не 
природну форму релігії, йшли по іншому шляху культурного розвит ку. Адже 
релігія відігравала в культурі народів велику роль. Якими були звичаї і націо-
нальний характер народів, які виробили собі вище або страшніше уявлення 
про бога, показує приклад євреїв, фінікійців та інших. А греків природа і віль-
нодумна релігія зробила поетичними, щи рими людьми. Як кожний народ, так 
і греки не могли зали шитись на тому самому ступені поглядів і уявлень про 
бо га. Настирливий і допитливий розум греків протягом дов гого часу множив 
науковий досвід, раніше ніж насміли тись підняти руку на богів і релігійні 
обряди. Нарешті софісти і філософи взялися за цю справу. Також зіткнення 
греків з римлянами – народом дуже активним і вольо вим – відіграло велику 
роль у цьому процесі. Тепер тонкий і гострий розум греків винайшов науку і 
застосував її всюди й до всього. Усі явища греки покласифікували, оці нили, у 
всьому вбачали певний порядок і смисл. Між ін шим, греки взялися також за 
критику старих богів і ге роїв. Спосіб життя і соціально-державний лад людей 
того часу також сприяв цій нищівній і підривній критиці. Не впорядкованість 
суспільних відносин викликала вже раніше велику майнову нерівність. Се-
ляни цілком розорились, надмірно зросла кількість рабів і бідноти, у руках 
знаті нагромадились великі гроші. Наслідком цього були мораль ний занепад, 
розпуста, зневажливе ставлення до всього бо жественного і людського; все це 
було бажаним матеріалом в руках поверхової, розгнузданої, нігілістичної кри-
тики. Таким чином, старі поетичні вигадки, міфи, вчення роз сипались як по-
рох, розбиті холодною філософською спе куляцією, яка, не знаходячи з самого 
початку жодного опору, надмірно розвинулась і без розбору трощила все, що 
зустрічала по дорозі, але замість зруйнованого не могла побудувати нічого 
нового. Проте людська природа не задо вольняється самим лиш запереченням і 
вимагає завжди певних принципів. Тому, отже, й філософський нігілізм не за-
радив лихові, а навпаки, знищивши старі погляди, від няв у людей дотеперіш-
ні, хоч слабенькі, підпори і повернув їх на бездоріжжя сумнівів і розчарувань.

Творчість Лукіана дає ясну і правдиву картину того, як його сучасники 
скерували вістря критики проти того, що колись було священне, божественне, 
гідне поваги для їх ніх предків. Боги, так би мовити, зійшли з Олімпу і в тво-
рах Лукіана стали людьми, у яких не залишилось ні кри хітки святості і боже-
ственності. Так, чим є у Лукіана Зевс, бог неба, творець богів і людей, добро-
зичливий і бла годійний батько, могутня і справедливо керуюча світом думка? 
У “Розмовах” цього автора він виступає лише як наділений ім’ям Зевса, а по 
суті він всемогутній римський імператор, який не знає жодного закону, крім 
власного ба жання, жодного права, крім власних пристрастей і насолод, який 
не вагається знищити майно і щастя п’ятисот чоловік, аби тільки заспокоїти 
свої похоті. Подібно як римські Імпе ратори дома були слабкі, бездарні, без 
будь-якого автори тету у очах найближчих осіб, преторіанців і фаворитів, та-
кий слабкий, безсильний, позбавлений поваги є Зевс у присутності Гери й ін-
ших богів. Яким тоном і з якою зневагою промовляє до нього Гера в “Розмові 
Гери з Зевсом” (“Розмови богів”, V). Так, між іншим, вона говорить: “Звичай-
но, і це безтактно і непристойно, що ти, владика всіх богів, залишаєш мене, 
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твою законну дружину, і схо диш на землю для любовних пригод, перетворю-
ючись то в золото, то в бика”. Сміється з нього також його брат Неп тун (“Роз-
мова богів”, ІX), а Геліос різкими, хоч несміли вими словами картає не гідну 
бога поведінку батька людей і богів. Послухаймо, який арсенал у Геліоса під 
час роз мови з Меркурієм про любов Зевса до Семели, дочки Кадма: “Лише 
в часи Крона цього не було, Гермесе (нас тут ніхто не слухає): той ніколи не 
покидав ліжка Реї, не йшов собі з неба, щоб проводити ніч у Фівах. Ні, тоді 
день був днем, ніч за кількістю годин йому відповідала”. Всемо гутність Зев-
са висміює уїдливо Арес (“Розмови богів”, XXI) таким чином: “Гермесе, ти 
чув, чим нам пригрозив Зевс? Які зарозумілі й безглузді погрози!” Але далеко 
зухваліше і різкіше промовляє до Зевса смертний афінянин Тімон: “Зевсе, – 
каже він, – покровителю гостинності, дружби й родинного щастя, опікуне і 
карателю клятвопо рушень, громометальнику, хмарозбирачу і якими іншими 
поетичними епітетами наділяють тебе поети... Де твоя далеколунна блискавка, 
де вогненосний і жахливий грім? Очевидно, все це дурниці і просто-таки пое-
тичний димок! Твоя, звеличена поетами, далекобійна й завжди готова зброя 
якимсь чином вигасла і охолола, неспроможна ви кресати ні однієї іскри проти 
грішників”. Зевс слухає лайку. Але не думайте, що він закличе до порядку 
смертну людину суворими й гідними Зевса словами й пошле її під три чорти! 
Де там! Замість того він згадує численні жертво приношення й дари, які він 
одержав раніше від Тімона, посилає Гермеса з Плутосом і Скарбом до Тімо-
на й людині, яка розтратила свої багатства, живучи розкішно і розки даючи 
гроші на всі боки, знову дарує велике майно, нена че для того, щоб виставити 
на сміх свою справедливість. Розуміє це й Гермес, коли під кінець “Розмови” 
говорить: “Як-то добре кричати на все горло, бути грубим і безсо ромним! Це 
виходить на користь не тільки адвокатам, а й людям, які просять щось у богів. 
Диви, Тімон миттю із злидаря стане багатієм тільки тому, що здорово кричав 
і грубіянив Зевсові: якби він, згорбившись, спокійно ко пав, то копав би собі 
далі, і ніхто не звертав би на нього уваги”.

Розпусний нероба, якого не турбує управління світом, цілком відданий 
тілесним насолодам, надмірно жорстокий і грубий до нижчепоставлених, осо-
бливо до бідних і слабих людей, безпорадний в оточенні близьких осіб – такий 
Зевс – жалюгідне створіння. Заволодівши незаконно сві том і свідомий цього, 
Зевс завжди і всюди відчуває докори сумління, боїться, щоб його не спіткала 
така доля, як Крона (“Розмови богів”, І). Сам підлий, він не може бути спра-
ведливим до інших, тому до одних ставиться ласкаво, до інших – надто грубо. 
Аналогічно змальована Гера, в одній особі дружина і сестра Зевса, в якій ми 
бачимо не богиню, а звичайну сварливу жінку (“Розмови богів”, XVI), дуже 
недовірливу по відношенню до чоловіка (“Розмови богів”, V), зарозумілу че-
рез свою вроду (“Розмови богів”, XV та “Рада богів”). Крон (щоб навести 
інший приклад), батько Зевса, заявляє, що він віддав Зевсу владу над сві том, 
бо він, уже старий і хворий ревматизмом, сам прийшов до переконання, що 
не може керувати світом (“Кронії”, І) Афродіту автор показує як звичайну 
красиву перелюбницю (“Розмови богів”, XV, XVII), обізнану, як кожна жінка 
такої породи, з усіма прийомами спокушення й заманюван ня недосвідчених 
чоловіків (“Рада богів”).

Не менш жалюгідну постать являє собою посланець богів Гермес. Уже в 
хлоп’ячому віці він злодій (“Розмови богів”, V), несхвальної поведінки (“Роз-



УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ170

мови богів”, XV), боягуз і покірний слуга всіх пристрастей Зевса, але над усе 
хитрий, митець обману, мастак обдурювати інших і ко ристуватися нагодою 
(“Розмови богів”). Незрівнянне місце знаходимо в “Розмові богів”, X XIV, де 
він у присутності своєї матері Майї бідкається над своєю незавидною долею і 
нещасним життям: “Якби було можна, – каже він, – то я з задоволенням при-
мусив би його продати мене комусь іншому, як це роблять на землі ті, яким 
служити не під силу”.

Велику роль серед богів відіграє Ерос, уособлення по хоті й насолоди. 
Ерос править Зевсом, перетворює його на вогонь, бика, золото, править сво-
єю матір’ю Афродітою, взагалі всіма богами, за винятком Муз і Мінерви. Про 
Діоніса, або Вакха, Гера так висловлюється (“Розмови богів”, XVIII): “Мені 
було б соромно, Зевсе, якби у мене був син такий женоподібний, відданий 
пияцтву франт з жіночою пов’язкою на голові, любитель товариства безумних 
жінок, більш розніжений, ніж вони, танцюючий з ними під звуки тимпанів, 
флейт і кимвалів, взагалі він схожий на будь-кого, тільки не на тебе, свого 
батька”. Коротко кажучи: все життя небесних богів таке карикатурне і злиден-
не, розв’язне і пусте, як життя людей під римським ярмом, показує правдиву 
картину цього суспільства в історії людства. Нічого дивного, що Лукіан, зма-
льовуючи нам та ких богів, так само зневажливо ставиться до їх культу, міфів 
і різних священних обрядів.

Приклади того, як грецькі софісти і філософи критику вали міфи й ораку-
ли, яким вірили античні люди, можна знайти в розмовах Меніппа з Танталом 
(“Розмови в царстві мертвих”, XVII), Діогена з Гераклом (“Розмови в царстві 
мертвих”, XVI). Обидва діалоги наочно показують злиден ність стародавніх 
міфів і арсенал аргументів, за допомогою яких у той час критикували міфо-
логію. Не менш важли вою є розмова Менелая з Протеєм (“Розмови в царстві 
мертвих”, IV), в якій висміюється міф про перетворення Протея. Щодо ора-
кулів, то автор прекрасно висловився ус тами Гери (“Розмови богів”, XVI): 
“Аполлон прикидається всезнаючим: він і стрілець, і кіфаред, і лікар, і віщун: 
відкрив собі віщувальні заклади – один у Дельфах, дру гий у Кларі, третій у 
Дідимах – і обманює тих, хто до нього звертається, відповідаючи на запитан-
ня темно й двознач но, щоб таким чином застрахувати себе від помилок. При 
цьому він здорово наживається: на світі багато дурнів, які дають себе обма-
нювати”. Яка гірка іронія, яке непри ємне видовище!

Отже, мета написання “Розмов” ясна – висміяти ста родавні міфи й ре-
лігійні погляди та показати їх у такому світлі, щоб кожному стало ясно, що 
вони є нічим іншим, як міфами, поетичними вигадками, які не можуть додати 
людині сил для перенесення життєвих труднощів, вселити надію і підбадьо-
рити згадкою про одвічну істину і спра ведливість.

У своїх “Розмовах” Лукіан показує сучасну собі епоху позбавленою 
будь-якої моральної бази, неспроможною заспокоїти духовні запити, сповне-
ною суперечностей і че рез те нічим не вдоволеною. А втім, взагалі знищення 
ре лігії і культу богів не стільки є лихом само по собі, скіль ки тому, – і то 
більшим, – що приносить занепад моралі і жахливий крах державного ладу. 
Коли з розпадом релігії ніхто вже не вірить в існування божого провидіння і 
справедливості, немовби розсипається моральна база сус пільства, знищуєть-
ся кістяк його життя. Історія дає багато таких прикладів, і можна висунути 
твердження, що таке явище неминуче в житті всіх народів аж до того часу, 
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коли високий розвиток культури навчить людей бути чесними не під впливом 
кари й нагороди, а заради самого добра. Проте, оскільки людство ще до цього 
не дійшло, у людей виникає необхідність вірити в існування якоїсь сили, яка 
карає і нагороджує, в існування щасливішого або гіршого буття, якоїсь руки, 
яка більш суворо, ніж доброзичливо розцінює всі людські вчинки. І дійсно, де 
національний характер народу і суспільні умови виробили інший культ бога 
і окремий стан жерців, то там виникло й уявлення про суворого, страшного 
і більш караючого, ніж доброзич ливого бога. Прикладом цього знову ж хай 
будуть євреї й фінікійці. Але, як відомо, у греків, а також і у слов’ян релігія 
витворилася без окремого стану священиків і жер ців, а виникла з примітивно-
го патріархального життя, де кожний батько сім’ї виконував також релігійні 
обряди, молився, вбивав жертви від імені своєї сім’ї, потім цар мав не тільки 
верховну владу під час війни, але під час миру був першим жерцем і немовби 
батьком усього племені. Але як тільки з’явився десь на землі окремий стан 
священиків, то він , як відомо, намагався створити уявлення про суво рішого і 
страшнішого бога, щоб тим легше тримати маси в слухняності й покорі.

Прикладом такої тенденції може служити славнозвісний міф про жерт-
воприношення Іфігенії в Авліді*, смерті якої для умилостивления ображеної 
богині вимагав ворожбит Кальхант. А вже закінчення міфа показує, що по-
чуття греків жахалося такого уявлення богів, і Іфігенію, як говориться в міфі, 
сама богиня звільнила з рук ворожбита. Отже, намагання жерців не увінча-
лися успіхом і греки зберегли своє вільнодумство й не дозволили релігії по-
топтати його. А сама релігія, до якої ставились без особливої поваги й тракту-
вали як джерело поетичних мотивів, мусила прийти до неминучого занепаду. 
Цьому немало сприяло саме уяв лення про потойбічне життя. Це хитке й бліде 
уявлення не задовольняло неосвіченої і твердої натури людей: за страждання 
в житті, за нестатки й боротьбу на цьому світі обіцяли людям забуття всіх 
земних справ після смерті. Це був найслабший бік грецької релігії. Ахілл у 
Гомера говорить, що краще бути пастухом на землі, ніж царем ті ней у царстві 
мертвих. Але таке життя не могло задоволь нити людського духу, який завжди 
надіється на краще майбутнє. Тому пізніше жреці зрозуміли цю хибу й на-
магалися змалювати Елізій** і Тартар*** найпривабливішими барвами. Про 
ці намагання згадується і в “Розмовах” Лукіана. Отже (“Розмови в царстві 
мертвих”, XV), Ахілл заявляє Антілохові, що він виробив собі кращий погляд 
на справи людей і царство мертвих і відмовляється від слів, які сказав колись 
до Одіссея: “Тоді, не обізнаний з царством мертвих і несвідомий, що краще.
чи життя на землі, чи у під земному царстві, я вище цінив оцю марну славу, 
ніж пере бування в царстві мертвих, а тепер, нарешті, розумію, що вона не 

* Міф про жертвоприношення Іфігенії в Авліді... – Іфігенія – героїня давньо-
грецької міфології. Її батько Агамемнон прогнівив богиню Артеміду і, щоб заспокоїти 
богиню, погодився принести їй у жертву Іфігенію. Коли Жрець заніс ножа над 
дівчиною, Артеміда зжалилась і замінила Іфігенію козою. Цей сюжет використовували 
античні драматурги, зокрема Евріпід у трагедії “Іфігенія в Авліді”.

** Елізій (Єлісейські поля) – у грецькій міфології частина підземного царства, 
рай, куди боги переселяли душі своїх улюбленців, даруючи їм безсмертя.

*** Тартар – підземне царство, пекло.
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має жодної вартості, хоч би як її розхвалювали. Життя в царстві мертвих – це 
забуття”.

З метою висміяти цю сумну думку Лукіан написав чи мало діалогів. Жит-
тя – це вічна зміна, оскільки ж в Елі зії неможлива будь-яка зміна, тим самим у 
стародавньому міфі заперечується саме життя після смерті: Елізій насе ляють 
тіні, які нічого не відчувають, нічим не займаються, в Елізії немає жодної 
праці, жодної зміни, нічого, що могло б зацікавити людину. В Елізії ні про що 
не турбуються, не працюють, тому що не потребують ні їжі, ні одягу. Проте 
люди повинні займатися чим-небудь. Отже, чим вони займаються? Спереча-
ються, б’ються між собою, всюди вештаються філософи і псевдофілософи, 
сміються із запла каних, дискутують, лають себе взаємно грубими й різкими 
словами, процесуються перед нужденними суддями і самі виступають в ролі 
таких суддів. Жахлива, надзвичайно сумна картина блаженства після смер-
ті – картина такого кінця, до якого людина йде протягом свого життя крізь 
труднощі, турботи, смуток і біль. Але навіть у цій дуже сумній картині по-
тойбічного життя сяє одна ясніша риса, немов промінь кращого, щасливішого 
майбутнього: летейська вода* не зовсім уражає цілковитим забуттям, не зов-
сім позбавляє тіней відчуттів, а навпаки, не може знищити спогаду про вели-
кий біль і міцні насолоди. Не менш сум ною є картина правосуддя, яке після 
смерті розглядає всі людські вчинки. Як у Римській імперії, так і в царстві 
мертвих смерть і життя залежать від веління володаря. Лукіан твердить, що 
смерть, яка несподівано й раптово часто забирає молодих людей у розквіті 
життєвих сил, а залишає в живих старих, – явище сумне і неприємне, яке на-
гадує нам про необхідність обрати серйозніший спосіб і серйознішу мету жит-
тя, – є логічним наслідком жарту або розбещеної примхи підземних володарів. 
Як на землі у людей, так і в підземних і олімпійських богів велику роль віді-
грає перебування під опікою і захистом сильнішого. Тому на просьбу Вакха 
Нептун обіцяє врятувати Іно, хоч вона через свою злобу цього не заслуговує 
(“Морські роз мови”, XI). Жреці здавна пробували змінити волелюбну й при-
родну релігію греків і виробити суворе і страшне поняття бога, а потім, коли 
це закінчилось невдачею, вони вдалися до інших засобів і винайшли інше 
поняття – фа тум, якому підкоряється все те, що колись підкорялось богам. 
Фатум виступає як якась таємнича, незбагненна сила, що керує всім світом 
і не лише людям визначає наперед, що їх чекає в житті, а наказує й богам. 
Яку роль відіграло це поняття в житті людей і які мало наслідки, автор пере-
конливо показує нам у численних діалогах. Наслідком заборони елементарної 
свободи мислення й хотіння було те, що фатум зробив життя людей дуже сум-
ним, рабським, без перспективним. Тому в Лукіана (“Морські розмови”, XIII) 
Нефела, мати Гелли і Фрікса, даремно намагається вряту вати свою дочку, яка 
впала в море, бо фатум хоче смерті Гелли. А чому? Тому що “фатум значно 
сильніший від Нефели”. Якщо сила фатуму сама собою була страшна й грізна, 
то далеко страшнішою була вона з тієї причини, що ніхто ніколи не міг збаг-
нути причин і мотивів, якими він керувався у своїх діях. Немає сумніву, що 
для вироблення поняття такої жахливої сили, яка своїм кивком, своєю незбаг-

* Летейська вода – вода міфічної річки Лети, що протікає в підземному царстві. 
Напившись її води, душі померлих забували про своє земне життя.
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ненною волею всім рухала й керувала, гнітила люд ські душі, змушувала до 
сліпого послуху, спричинилося панування римських імператорів. Як глибоко 
Лукіан від чував цей тягар і цю неволю, якими намагалися задушити людський 
дух і знищити його вільну волю, видно з його останнього діалогу “Розмов у 
царстві мертвих”, у якому Сострат, відчайдушний розбійник, засуджений на 
страшні муки в Періфлегетонті*, в розмові з Міносом, суддею тіней, не запе-
речує, правда, своїх ганебних вчинків, але дово дить, що все це було йому суд-
жено з самого початку і він сам був тільки маріонеткою в руках іншої, вищої 
сили. Свою промову він так закінчує: “Отже, ти бачиш, як ти не справедливо 
чиниш, караючи нас, які слухняно виконуємо накази Клото, і нагороджуючи 
тих, які, роблячи добро, слу хаються чужої волі? Бо ніхто не стане твердити, 
що можна виступати проти наперед визначеного необхідного”. Без перечно, 
таке уявлення жахливе, бо коли людині відняти вільну волю, то тим самим на 
цьому втрачає поняття добро го і поганого, провини і заслуги, справедливості 
і успіху, оскільки все залежить від незбагненної і злобної тиранії. З цим Мі-
нос навіть погоджується, відповідаючи Состратові в такий спосіб: “Сострате, 
якщо захочеш все докладно збагнути, то побачиш, що багато інших явищ від-
бувається не за законами розуму, і ти своїми запитаннями добився того, що 
я тепер уважаю тебе не тільки за розбійника, але й софіста. Гермесе, звільни 
його, кара з нього знімається. Тільки дивись, не вчи інших мертвих задавати 
подібні запитання”.

У цих словах автор показав усю “справедливість” судилища в царстві 
мертвих. Підлий бандит, майстер у всякого роду злочинах, яким був Сострат, 
і на тому світі залишається непокараним, а скромну і дурну людину, хоч би 
й була найчеснішою, чекає найгірша доля. Не випадково автор поставив цей 
діалог останнім у серії “Розмов у цар стві мертвих” і на його кінці вмістив оці 
знаменні сло ва. Ці слова глибоко запам’ятовуються, і силою факту самі себе 
питаємо, як могли люди жити в такій нестерпній неволі і яким нужденним 
мусило бути їхнє життя в таких умовах?

* Періфлегетонт (Флегетонт) – вогняна ріка в підземному царстві.

(Далі буде)

Публикуется студенческая работа Ивана Франко, которую он написал в 
1877 году, будучи студентом Львовского университета.

Ключевые слова: Иван Франко; будущий писатель; Лукиан.

There is published the student work of Ivan Franko цкшееук in 1877 while 
studying at Lviv University.

Keywords: Ivan Franko; the future writer; Lukian.
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Г. В. БОЙКО*

ПОСІМЕЙНИЙ СПИСОК ШЕВЧЕНКІВ З РЕВІЗЬКОЇ КАЗКИ 
КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ПОВІТУ

с. КИРИЛІВКИ
Публікується посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської 

губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки з даними про сім’ю Тараса 
Шевченка та зазначається характеристика його унікальності.

Ключові слова: Тарас Шевченко; видатний український поет, прозаїк; 
ревізія; ревізька казка; посімейний список; Державний архів Київської області.

До Державного реєстру національного культурного надбання 
Украї ни у 2010 р. віднесено документ, що зберігається у Державному 
архіві Київської області (далі – Держархів Київської обл.) – Ревізьку 
казку Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки, в якому 
містяться дані про сім’ю Тараса Шевченка. 

Посімейний список Шевченків, де, зокрема, й зазначений дворіч-
ний Тарас – майбутній видатний український поет, письменник – дато-
вано 09 березня 1816 р.1 Цей документ, розміщений на цупкому папері 
формату А2 у рукописному вигляді, віднесено до унікальних за крите-
рієм змісту.

Ревізькі казки як особливий вид історичного облікового документа 
виникли за указом Петра I від 26 листопада 1718 р. Ним започатковано 
податкову реформу, коли подвірне оподаткування було замінено по-
душним. За одиницю перепису брали “ревізьку душу”, яка вважалась 
платником податків аж до наступної ревізії, незважаючи на можливу 
зміну соціального статусу, рекрутство або смерть. Відповідно до нової 
системи оподаткування була прийнята і нова форма обліку населення – 
так звані ревізії (“подушний перепис”)2. 

Ревізькі казки містили дані про чисельність населення, його геогра-
фічне місцеперебування, стать, національність, соціальний статус, сімей-
ний стан особи тощо. Оформлені вони були у вигляді книги або зошита.

Ревізія здійснювалася поетапно, на кожному з яких і виникали пев-
ні види облікових документів. Щодо ревізьких казок слід зауважити, 
що це первинний матеріал ревізій, дані яких систематизуються, уза-
гальнюються та піддаються ретельній перевірці (саме тому і назва пе-
репису – “ревізія”). Вони подавалися до місцевих органів влади (волос-
ні правління, ратуші, потім міські думи). У період з 1719 по 1858 рр. 
було проведено 10 ревізій, кожна з яких тривала кілька років3.

© Г. В. Бойко, 2011

* Бойко Галина Василівна – заступник директора-головний зберігач фон-
дів Державного архіву Київської області.
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Посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської губернії
Звенигородського повіту с. Кирилівки.

Держархів Київської обл., ф. 280, оп. 2, спр. № 314, арк. 11 зв.



УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ176

Посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської губернії
Звенигородського повіту с. Кирилівки.

Держархів Київської обл., ф. 280, оп. 2, спр. № 314, арк. 11 зв.
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Слід враховувати, що жодна ревізія не охоплювала всіх верств 
населення. Від обліку були звільнені такі соціальні групи: дворяни, 
держслужбовці, домашні вчителі, донські, чорноморські та ін. козаки,  
особи з поштового та театрального відомств, майстри казених заводів, 
а також учені, медики з академічними ступенями.

Також відомо, що під час двох перших ревізій та ревізії 1811 р. вра-
ховувалися тільки особи чоловічої статі із зазначенням віку, а, почина-
ючи з третьої ревізії враховувалося і жіноче населення. Вже з сьомої 
ревізії (1816 р.) започатковується нова, більш проста форма ревізьких 
казок – записи ведуться посімейно та містять такі дані: рік, місяць, чис-
ло подачі документа, назву губернії, повіт, село, власника кріпосного 
селища, села, графу з номером сім’ї, цифри складу родини “за остан-
ньою ревізією”, число і склад “вибулих і прибулих” осіб, тимчасово 
відсутніх і підсумкові дані “нині в наявності”. У кінці зазначено під-
писи відповідальних осіб. 

У казку записувалася одна родина за іншою: на лівій половині ар-
куша – чоловіки, на правій – жінки4.

Нині одним із найактуальніших джерел для генеалогічних дослід-
жень є ревізькі казки – документи поіменного перепису податного 
населення Російської імперії. Дані, які містяться в ревізьких казках, 
дають можливість одержати необхідну інформацію щодо предків, сту-
пеня спорідненості, сімейного стану, підтвердження соціального стату-
су особи протягом вищезгаданого історичного періоду тощо.

1 Державний архів Київської області (далі – Держархів Київської обл.), 
ф. № 280, оп. 2, спр. № 314, арк. 11 зв.

2 Ірина Лукомська. Пошук родичів: самостійно та за гроші : [Електронний 
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Публикуется посемейный список Шевченко с ревизской сказки Киевской 
губернии Звенигородского уезда с. Кириловки со сведениями о семье Тараса 
Шевченко и указывается характеристика его уникальности. 

Ключевые слова: Тарас Шевченко; выдающийся украинский поэт; про-про-
заик; ревизия; ревизская сказка; посемейный список; Государственный архив 
Киевской области. 

The is published the Shevchenko’s family list on the source “Reviz’ka kazka” 
of Kyrylivka village of Kyiv province, Zvenyhorod County, wich containes data 
about the family of Taras Shevchenko. The author highlight the uniqueness of Taras 
Shevchenko.

Keywords: Taras Shevchenko; the outstanding Ukrainian poet; novelist; audit; 
Reviz’ka kazka; family list; the State Archives of Kyiv region.
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З ІСТОРІЇ ТОВАРИСТВА
АМЕРИКАНСЬКИХ АРХІВІСТІВ

Висвітлено історичні передумови створення Товариства американських 
архівістів та започаткування його друкованого органу – часопису “American 
Archivist” (“Американський архівіст”). Подано огляд першого числа часопису 
(1938 р.).

Ключові слова: Американська Історична Асоціація; Товариство амери-
канських архівістів; часопис “American Archivist”.

Дослідження підготовлене на основі статті Вільяма Ф. Бердсела 
(William F. Birdsall), заступника директора з соціальних питань Бібліо-
тек Університету Манітоби (м. Вінніпег, Канада), що має назву “По два 
боки столу: архівісти та історики, 1909–1935”1 і базується на його док-
торській дисертації “Американські архівісти в пошуках визнання своєї 
професії, 1909–1936”, захищеній 1973 р. в Університеті Вісконсіна, а 
також на основі інформації, вміщеної на офіційному сайті Товариства 
американських архівістів2.

1936 р. у Північній Америці було засноване Товариство амери-
канських архівістів (Society of American Archivists), яке є найстарішою 
професійною національною архівною організацією країни. Дотримую-
чись курсу діяльності, який був визначений ще на першому засіданні 
у червні 1937 р., Товариство сприяє розвитку архівної справи та архів-
ної професії в країні, співробітництву між архівістами та істориками, 
розвиває принципи архівної економіки, забезпечує ідентифікацію, збе-
реження і використання документів, що мають історичну цінність, за-
довольняє наукові, освітні та інформаційні потреби суспільства. Своїм 
девізом Товариство обрало вислови Цицерона: “Не відати про те, що 
відбулося до вашого народження – означає назавжди залишитися ди-
тиною” та “Чого варте людське життя, якщо воно не вплетене в життя 
наших предків документами історії?”.

* Волкотруб Ольга Нилівна – старший науковий співробітник науково-
інформаційного відділу Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства.

© О. Н. Волкотруб, 2011
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Період 1909–1935 рр. був 
важливим етапом у процесі ди-
ференціації професій архівіста та 
історика, коли відбувалося оста-
точне розмежування їх функцій. 
До 1909 р. у США домінувала 
історична наука, і єдиною орга-
нізацією, яка також опікувалася й 
архівними питаннями, була Аме-
риканська Історична Асоціація 
(American Historical Association) 
(далі – Асоціація), до складу 
якої входили Комісія з питань 
іс торичних рукописів (Historical 
Ma nuscripts Commission) (1895) та 
Комісія з питань державних архі-
вів (Public Archives Commission) 
(1898).

З 1909 р. Комісія з питань 
державних архівів почала розвивати архівну справу, фінансуючи Кон-
ференцію архівістів. Ідея проведення Конференції належала Уолдо 
Гіффорду Леланду (Waldo Gifford Leland)3.

Оскільки Кафедра історичних досліджень, очолювана Джоном 
Франкліном Джеймсоном (John Franklin Jameson)4, Інституту Карнегі 
у Вашингтоні, займалася численними проектами щодо створення ар-
хівних колекцій у США та Європі, Уолдо Г. Леланд вивчав питання 
управління архівами у своїй країні та за кордоном. Плідно працюючи 
в Асоціації, він був у 1908 р. обраний її секретарем та у 1909 р. – се-
кретарем Конференції історичних товариств (Conference of Historical 
Societies). На цих посадах дослідник мав можливість поглиблено аналі-
зувати стан архівної справи у різних країнах. 

Три фактори – зростання кількості державних архівних установ 
у США, яке почалося із створенням Департаменту архівів та історії в 
штаті Алабама (Alabama Department of Archives and History) у 1901 р.; 
наявність європейської архівної практики; активізація зусиль Джона 
Ф. Джеймсона стосовно створення Національного архіву – перекону-
ють Уолдо Г. Леланда в тому, що настав час для проведення Конфе-
ренції архівістів, яка “надасть можливість тим, хто опікується докумен-
тами, зустрітись та обговорити проблеми, більшість яких є технічними 
і стосуються управління архівами”5. При плануванні програми першої 
Конференції 1909 р. у поглядах Уолдо Г. Леланда, Германа В. Еймса 
(Herman V. Ames)6, президента Комісії з питань державних архівів та 
державного історика штату Нью-Йорк Віктора Х’юго Палтсіца (Victor 

Уолдо Гіффорд Леланд
American Archivist. –

October 1961. – Vol. 24, № 4.
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Hugo Paltsits)7, якого теж було залучено до підготовки Конференції, 
щодо ролі та цілей Конференції виникли суттєві розбіжності, які зали-
шалися нерозв’язаними упродовж багатьох років та вплинули на розви-
ток відносин між американськими істориками і архівістами.

Першу Конференцію (1909 р.) було присвячено правовим аспек-
там архівної справи. Зокрема, Уолдо Г. Леланд виступив з доповіддю 
“Американські архівні проблеми”, закликаючи до реорганізації архівів 
відповідно до принципів походження8.

На наступній Конференції (1910 р.) обговорювалися проблеми збе-
реження архівів, пов’язані з двома руйнівними пожежами у Джеффер-
сон-сіті (штат Міссурі) та окрузі Олбані (штат Нью-Йорк), що спри-
чинили втрату документів. Ця конференція відображала зацікавленість 
істориків у збереженні архівів більше, ніж у організаційних аспектах 
управління архівами.

Починаючи з 1912 р. головним завданням Конференції стає під-
готовка Підручника з архів-економії, проект якого у 1911 р. розробив 
Вік тор Х. Палтсіц, залишивши посаду Державного історика штату 
Нью-Йорк. Розділи підручника послідовно рік за роком презентувалися 
та обговорювалися на чергових зібраннях. Зрештою, ця важлива праця 
була повністю завершена, але тут виникли труднощі з виданням під-
ручника, оскільки Рада Асоціації дійшла висновку, що друкування за-
пропонованого підручника буде занадто витратним. Віктор Х. Палтсіц 
запропонував надрукувати книгу у дешевшому оформленні, але кошти 
не знайшлися й цього разу. Ймовірно, що Рада не бачила зацікавленос-
ті серед істориків у виданні підручника9.

У 1917 р. Конференція архівістів розглянула проблеми архівів у 
воєнний час. Сполучені Штати щойно вступили в Першу світову війну, 
що завдала відчутного удару по Конференції архівістів, яка повністю 
залежала у фінансових питаннях від Асоціації. Оскільки Асоціація по-
чала скорочувати свої видатки на Комісію з питань державних архівів, 
а надходження від членських внесків помітно зменшилися, то Конфе-
ренція архівістів не проводилася до 1921 р.

У повоєнний період формується нове покоління американських іс-
ториків. Нові напрями історичних досліджень ще більше відвернули 
увагу істориків від архівних питань. Американська історія вже не була 
основною сферою досліджень професійних істориків. Ще до початку 
Першої світової війни дедалі більше вчених працювали у позаамери-
канських сферах історії. До того ж Конференція архівістів сама по 
собі стала виявом диференціації між архівістами та істориками. Втім, 
швидке поширення професії історика, яке сталося на рубежі століття, 
не мало подальшого продовження до Другої світової війни. Кількість 
членів Асоціації, яка складала 2700 осіб у 1908 р., не перевищувала 
3000 осіб до 1926 р.10
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Серед істориків набула по-
ширення думка, що Комісія з пи-
тань державних архівів виконує 
лише свою первинну функцію – 
підтримки державних архівів. 
Основний інтерес істориків тут 
полягав у збереження архівних 
документів. Оскільки бракувало 
коштів та бажання проводити 
індивідуальні дослідження, іс-
торики відмовлялися від своїх 
зобов’язань перед Комісією. У 
1919 р. Рада Асоціації на пропо-
зицію Евартса Б. Гріна (Evarts B. 
Greene), секретаря Виконавчої 
Ради, припинила функціонуван-
ня Комісії з питань державних 
архівів та створила Спеціальний 
комітет (під головуванням Віктора Х. Палтсіца) з метою підготовки до 
друку згадуваного Підручника з архівекономії. 

У 1921 р. Комісія з питань державних архівів поновила свою ді-
яльність, але вона вже не мала такого впливу, як раніше, оскільки бра-
кувало коштів на проведення грунтовних досліджень. До того ж вини-
кли нові проблеми, серед яких – відсутність ефективного керівництва. 
Комісія, фактично, стала “організацією на папері”. Голова Комісії Ві-
ктор Х. Палтсіц на Конференції 1921 р. заявив, що Асоціація ігнорує 
зобов’язання, які вона взяла на себе, створивши Комісію. На його пере-
конання, “занадто багато із впливових сил Асоціації є зацікавленими в 
інших речах, і наші архівні проблеми не становлять жодного інтересу 
для них”11.

Ситуація, що склалася, привернула увагу Солона Дж. Бакка (Solon 
J. Buck)12, керівника Історичного Товариства Мінесоти, до питань пла-
нування Конференції 1921 р. Переглянувши програму конференції, він 
зауважив, що архіви не мали і не можуть мати “важливого значення та 
становити великий інтерес”. На його думку, потрібно припинити по-
дальші спроби залучення широкої аудиторії і замість цього організу-
вати проведення невеличкої неформальної наради для тих небагатьох 
осіб, які дійсно зацікавлені в архівній справі13.

Дійсно, Конференція 1921 р. стала неформальною зустріччю 25-ти 
професійно зацікавлених осіб. Поступово у їх середовищі визріло рі-
шення врегулювати відносини між архівістами та істориками, що зна-
йшло підтвердження на Конференції архівістів у 1929 р. у доповідді 

Маргарет Кросс Нортон
American Archivist. –

October 1961. – Vol. 24, № 4.
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Маргарет Кросс Нортон (Margaret Cross Norton)14, яка мала назву “Ар-
хівний департамент як адміністративна одиниця в уряді”.

Маргарет К. Нортон зазначала, що базове архівне законодавство 
США було прийняте до 1929 р., але “...в дійсності лише близько десяти 
штатів у всій країні забезпечують систематичне збереження офіційних 
документів”. Вона приписувала цей повільний прогрес неправильно-
му, але популярному трактуванню архівів як зібрання історичних до-
кументів, що випливало із зусиль наукових істориків заохочувати їх 
збереження. На її думку, “найбільшою перешкодою... для отримання 
адекватної підтримки архівної діяльності є переконання в тому, що 
архівна робота є просто ще однією функцією державного архівного 
товариства”. Маргарет К. Нортон наголошувала, що Комісія з питань 
державних архівів має позиціонувати питання збереження архівів як 
адміністративну проблему державного управління, а не просто як до-
даткове питання історичної сфери. Якщо архівісти сподіваються при-
вернути до себе увагу посадових осіб, то вони повинні сформулювати 
нову концепцію. На першому місці для архівіста має бути “ефектив-
ність справи, і тільки потім – історія”15.

Концепція Маргарет К. Нортон настільки відчутно відрізнялася від 
традицій американської архівної галузі, що її доповідь була сприйнята 
на Конференції 1929 р. з “кам’яним мовчанням”. Вона чітко розмеж-
овувала ситуацію, з якою зіткнулися архівісти, і запропонувала альтер-
нативну ідею, однак учасники Конференції ще не готові були відокре-
мити себе від звичного середовища істориків. І тільки історик Міло 
Куайфе (Milo Quaife) зрозумів важливість її доповіді. Після виступу 
він сказав Маргарет К. Нортон: “Маргарет, Ви вчинили шляхетно. Ви 
знаходитесь на голову вище за них, вони просто не розуміють, про що 
Ви говорите”16. Потрібен був деякий час для того, щоб підхід Маргарет 
К. Нортон став загальноприйнятим принципом для архівістів.

У 1930 р. Комісію з питань державних архівів було реорганізовано 
і повернуто історикам. Єдиним архівістом у Комісії залишається Мар-
гарет К. Нортон. Головою Комісії призначили Чарльза У. Рамсделла 
(Charles W. Ramsdell) з Техаського університету, члена комісії з 1927 р.

Виконавча Рада Асоціації поставила перед Комісією завдання під-
готувати брошуру “Збереження місцевих архівів”. Ця єдина публікація 
Комісії з питань державних архівів не стала настановами з управління 
архівами, а містила лише історичні відомості, зокрема з питання збере-
ження архівів. Брошура не стала ані важливим внеском у професійну 
літературу, ані засобом пропаганди, який би сприяв популяризації ар-
хівної професії. Рамсдел виступив проти цього видання і на знак про-
тесту відмовився від посади голови Комісії17.

У 1932 р. Чарльза У. Рамсделла на посаді голови Комісії заступив 
Альберт Рей Ньюсом (Albert Ray Newsome)18, секретар прогресивної 
Історичної комісії в Північній Кароліні. 
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Зі створенням у 1934 р. Національного Архіву та Національної 
комісії історичних публікацій у Раді Асоціації виникає дискусія щодо 
можливостей більш тісної координації діяльності Комісії з питань дер-
жавних архівів, Комісії з питань історичних рукописів та Комітету з 
питань історичних публікацій. Унаслідок цих дискусій архівісти отри-
мали можливість переглянути свою належність до професійного серед-
овища істориків. 

2 грудня 1934 р. Рада створила Спеціальний комітет, до якого уві-
йшли Альберт Р. Ньюсом, як голова комітету, та Френсіс С. Філбрік 
(Francis S. Philbrick), голова Комітету з питань історії права, з метою пе-
ревірити ставлення Асоціації до загальних проблем національних, дер-
жавних, місцевих та приватних архівів та сформулювати і надати план 
загальнонаціонального дослідження архівних документів, який міг би 
стати базою для створення певних фундацій архівного спрямування19.

Оскільки за останні роки у архівістів зросло бажання створити не-
залежну, самостійну організацію та відчуття того, що вони “заслужили 
на більш кращий засіб для самоствердження, ніж Комітет Асоціації”20, 
Альберт Р. Ньюсом виніс на обговорення ідею, яку він планував пре-
зентувати в якості доповіді Спеціального комітету Асоціації.

Обговорення ідеї Альберта Р. Ньюсома засвідчило, що багато нау-
ковців та керівників архівної галузі неохоче сприйняли ідею розриву 
відносин з Асоціацією. Так, Солон Дж. Бакк та Джон Ф. Джеймсон 
підт римували саму ідею, але вважали, що ще не час для її реалізації, 
до того ж кількість професійних архівістів в країні є дуже незначною21. 
Деякі відповіді були більш позитивними. Теодор Кельвін Піз (Theodore 
Calvin Pease)22, редактор Історичних Колекцій штату Іллінойс, визна-
вав, що Асоціація в минулому зробила багато важливого для архівів, 
але тепер вона має вітати ідею створення асоціації архівістів. Віктор 
Х. Палтсіц висловив думку, яка набувала дедалі більшого поширення 
серед архівістів: “Використовувати архіви або рукописи – це одне, а 
керувати ними – це зовсім інше питання. Останнє є зовсім незнаним 
для підготовки академічних учених. … Архівісти потребують створен-
ня власної організації, “відкритої для вчителів і письменників”23.

Найбільш переконливе обґрунтування щодо створення незалежної 
організації сформувала Маргарет К. Нортон, але й вона не була впев-
нена стосовно її форми. Вона стверджувала, що архівісти потребують 
окремої організації, тому що існує конфлікт інтересів між тим, чого хо-
чуть історики, а чого насправді потребують архівісти. Архівістам необ-
хідна професійна література стосовно питань каталогізації, збереження, 
індексування та опису архівів, яка не становить великого інтересу для 
істориків. Нортон усвідомлювала необхідність створення асоціації ар-
хівістів, але мала сумніви щодо “працездатності архівної організації”: 
чи зможуть кілька практикуючих архівістів забезпечити її відповідне 



АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ184

існування? Таким чином, її відпо-
відь була, як і більшості інших, 
дещо нечіткою24.

Можна було б очікувати, що 
найбільш позитивний відгук на-
дійде від Роберта Діггза Вімбер-
лі Коннора (Robert Digges Wimberly 
Connor)25, архівіста Сполучених 
Штатів, але і його відповідь не 
була однозначною. Коннор пого-
джувався, що створення окремої 
архівної асоціації є бажаним, але 
висловив свою згоду із застережен-
ням: “якщо набереться відповідна 
кількість членів для здійснення ді-
яльності”. Це загалом було осно-
вним побоюванням всіх, хто брав 
участь в обговоренні ідеї Альберта 
Р. Ньюсома.

Таким чином, Альберт Р. Нью -
сом на свій запит отримав дво значну відповідь і цю двозначність не 
став приховувати у доповіді Спеціального комітету, яка містила обґрун-
тування створення окремої організації архівістів, хоча і не виключала 
деяких сумнівів щодо її існування. Альберт Р. Ньюсом розмежовує ар-
хівістів та істориків, формулюючи ті положення, які мають бути визна-
ними як декларація незалежності архівістів. Він ідентифікує історика 
як людину, що сидить за письмовим столом, а архівіста – як людину, 
що знаходиться з іншого боку столу. На відміну від архівістів, істо-
рики в першу чергу приділяють увагу питанням розташування архівів 
та їх доступності. Хоч історики і архівісти переймаються проблемами 
збереження та управління архівами, головні їхні інтереси та проблеми 
відрізняються. Кожен може захищати свої інтереси та вирішувати свої 
проблеми. Альберт Р. Ньюсом належним чином поцінував внесок Асо-
ціації в поширення архівної професії, але відзначав, що й досі вона не 
спромоглася створити ні стандартного підручника з архівної теорії та 
практики, ні адекватного огляду державних архівів та історичних руко-
писів, ні розробити засади архівної науки і професії. 

Оприлюднивши ці критичні спостереження, Альберт Р. Ньюсом 
зазначав, що, незважаючи на зростаюче відчуття того, що проблеми 
архівної діяльності будуть “краще обслуговуватись власною незалеж-
ною організацією”, все ж таки є побоювання щодо того, чи зможе по-
дібна організація існувати як окрема інституція. Якщо така організація 
повин на матеріалізуватися, доповідь має спонукати Асоціацію “проде-

Роберт Діггз Вімберлі Коннор
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монструвати прихильність та виявити загальне зацікавлення” в її роз-
витку26.

28 грудня 1935 р., на щорічній зустрічі Асоціації, у рамках Кон-
ференції архівістів, що відбулася у Ред Хаус (м. Каталонія, штат Тен-
нессі) та зібрала понад 50 осіб, було представлено важливий документ, 
який мав назву “Проблеми американських архівістів” (автор – Теодор 
К. Блеген)27.

Спираючись на “Американські архівні проблеми” Уолдо Г. Лелан-
да, які той презентував 26 років тому на першій Конференції архівістів, 
Теодор К. Блеген характеризує теперішній стан архівного адміністру-
вання. Відзначивши внесок Асоціації та Інституту Карнегі, Конферен-
ції архівістів, доповідач зауважив, що було б помилкою стверджувати, 
що американська архівна економіка вже пройшла свої початкові стадії. 
Архівне законодавство є недосконалим у більшості штатів, досі не іс-
нує ні відповідного підручника, ні базових технік тощо.

У рамках обговорення доповіді Теодора К. Блегена учасники Конфе-
ренції одноголосно висловлювали пропозицію щодо створення окремої 
незалежної організації архівістів. Окреслили коло проблем, вирішення 
яких вимагає її створення. Були також обговорені питання створення 
департаментів архівної освіти в окремих університетах, розроблення та 
стандартизації архівних технологій, формулювання визначення архівів 
та санкцій стосовно тих, хто не бажає виконувати відповідні рішення 
щодо збереження документів. Найкращим способом реалізації цих за-
вдань є створення окремої професійної організації28.

Конференцію архівістів 1936 р. було присвячено саме питанням 
формування Товариства американських архівістів (далі – Товариство). 
Засновниками Товариства стали Роберт Дігз Вімберлі Коннор, Аль-
берт Рей Ньюсом та Крістофер Кріттенден (Christopher Crittenden)29, 
який зробив вагомий внесок у його діяльність протягом 27-ми років. 
Товариство проголошувалося відкритим для архівів будь-яких обсягів 
і орієнтації, від малих приватних і бізнес-архівів до великих історич-
них колекцій. Як більш демократичний орган, ніж його попередник, 
він уможливлював членство не тільки для керівників великих архівних 
установ, але й для всіх, хто “є або був залучений до процесу збережен-
ня архівів або історичних рукописів”30.

Зі створенням Товариства відносини між архівістами та істориками 
хоч і стають менш тісними, оскільки архівісти самотужки починають 
опікуватись архівами, все ж поступово між ними встановлюється певна 
рівновага. Історична освіта архівістів, тісний взаємозв’язок цих двох 
сфер та усвідомлення того, що історики користуються послугами архі-
вістів, зробили малоймовірним повний розрив між ними.

Конференція архівістів продовжувала існувати у рамках щорічної 
зустрічі Асоціації. Поступово Товариство та Національний Архів пере-
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брали на себе більшість обов’язків, 
які належали раніше Асоціації. По-
чаток Другої світової війни та зрос-
тання байдужості з боку істориків 
унеможливили будь-які починання 
Комітету державних архівів Асоці-
ації, що й спричинило припинення 
його діяльності у 1947 р. До 1950 р. 
всі Комітети Асоціації, які займа-
лися архівними питаннями, також 
перестали функціонувати.

Засноване Товариство почало 
діяти енергійно. Першими 124-ма 
індивідуальними та 4-ма інститу-
ційними членами було обрано Пре-
зидента та Раду директорів. Пер-
шим Президентом Товариства став 
Альберт Р. Ньюсом, який очолював 
його до 1939 р. Дослідники діяль-

ності Товариства та його першого Президента відмічали надзвичайну 
наполегливість Альберта Р. Ньюсома у служінні науці і американській 
архівній професії31. За перший рік існування кількість членів збіль-
шилася до 243-х, і Товариство започаткувало проведення щорічного 
з’їзду, метою якого був обмін інформацією та ідеями представників 
різних архівних установ. 

На першому засіданні, яке відбулося у червні 1937 р., Товариство 
прийняло рішення стати практичною самодостатньою установою архі-
вістів для вирішення комплексних архівних проблем, заохочуючи зо-
внішні відносини з усіма архівними установами, освітніми органами та 
суспільством, слугувати інтересам націоналізації архівної практики, а 
також сприяти розвитку архівної професії в Сполучених Штатах Аме-
рики через свої зустрічі та видання32. Варто зауважити, що видавнича 
програма Товариства значно зросла з моменту його заснування. Ви-
дання охоплюють широку низку архівних тем, починаючи від базових 
архівних функцій до сучасної архівної теорії. Товариство також розпо-
всюджує багато архівних публікацій інших видавництв33.

Друкованим органом Товариства став часопис “American Archivist” 
(“Американський архівіст”). Його перше число побачило світ у січні 
1938 р. Часопис презентує актуальні дослідження та думки стосовно тео-
ретичного і практичного розвитку архівної справи у Сполучених Штатах 
та за кордоном. Розглядає питання культурного, соціального, правового 
і технологічного розвитку, які впливають на природу зафіксованої на 
тому чи іншому носії інформації та на потреби її створення і збережен-
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ня. Центральною темою зустрічей та більшості публікацій часопису є 
необхідність вирішення технічних проблем та обмін інформацією між 
професіоналами34. Це видання стало для архівознавців та архівістів Пів-
нічної Америки трибуною для обговорення тенденцій і проблем архівної 
теорії і практики як у Сполучених Штатах, так і за кордоном.

З моменту свого заснування і до 1998 р. журнал видавався 4 рази на 
рік, з 1998 р. він виходить двічі на рік. Першим головним редактором 
журналу став Теодор Кельвін Піз, історик Іллінойського Університету 
в Урбані і Шампейні, який перебував на цій посаді до 1946 р. 

Перше число часопису мало обсяг 50 сторінок. Важливою пуб-
лікацією в ньому є огляд праці “Настанови до управління архівом” 
(“A Manual of Archive Administration”) Хілларі Дженкінсона (Hilary 
Jenkinson), видатного англійського архівіста-теоретика та археографа. 
Огляд здійснено головним редактором журналу Теодором К. Пізом35.

На сторінках журналу також було висвітлено неформальну зустріч 
членів Товариства американських архівістів, яка відбулася у Вашинг-
тоні 4 грудня 1937 р. Головною метою зустрічі було обговорення про-
блеми: “Довідники та описи – що вони мають включати?”. На зустрічі 
був присутній 61 член Товариства. Подавали свої пропозиції такі вче-
ні: Герберт Е. Енжел (Herbert E. Angel), д-р Престон В. Едсол (Preston 
W. Edsall), д-р Солон Дж. Бакк (Solon J. Buck), д-р Теодор Р. Шел-
ленберг (Theodore R. Schellenberg), професор Джордж Л. Сюсо (George 
L. Sioussat) та д-р Джоан Стефенсон (Jean Stephenson). 

Велика за обсягом рубрика “Анотації архівних видань” містила 
детальний огляд видань із Західної Європи: “Archivalische Zeit schrift” 
(“Архівний журнал”), професійного часопису німецьких архівістів 
та офіційного видання Баварської архівної адміністрації (Bayeris che 
Archiwerwaltung), котрий публікувався з 1876 р.36, “Leveltdri Koz leme-
nyek” (“Архівне спілкування”), офіційного видання M. Kir Orszdgos 
Leveltdr Угорського Національного Архіву (Будапешт, Угорщина), нау-
кового журналу, який містив різноманітний матеріал стосовно архівної 
науки та джерел історичних досліджень, перший випуск якого побачив 
світ у 1923 р.37.

Перше число також містило некролог відомого вченого Джона 
Ф. Джеймсона, який помер 28 вересня 1937 р. у Вашингтоні. Його вне-
сок у процес становлення професії архівіста був унікальним.

Нині обсяг журналу “American Archivist” зріс до 500 сторінок*. На 
його шпальтах друкуються рецензовані наукові статті. Тематичні і на-

* Це багатогранний науковий збірник, що широко висвітлює не лише здо-
бутки архівної галузі, а й дозволяє сформувати певне уявлення про загальне 
тло суспільно-політичних і наукових процесів, що відбуваються в соціокуль-
турному середовищі Північної Америки.
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укові дослідження, міжнародна інформація охоплюють широке коло 
питань, таких як: оцифровування інформації та збереження цифрової 
спадщини, електронні документи, експертиза цінності документів, 
опис та каталогізація документів, надання архівних послуг, процеси 
збереження та управління інформацією, фотографічні та візуальні за-
соби збереження інформації, шляхи запобігання стихійним лихам та 
форс-мажору, авторське право та інтелектуальна власність, правові 
питання та питання автентичності (справжності) документів. Журнал 
також містить огляди книг та інших праць архівної тематики, огляди 
веб-ресурсів тощо. 

Журнал має такі рубрики: “Науково-дослідні статті (Research 
articles)” – аналітичні та науково-дослідні публікації, створені в резуль-
таті власних досліджень та системного вивчення літератури авторами; 
“Тематичні дослідження (Case Studies)” – аналітичні звіти про проекти 
або діяльність у певній галузі, що є прикладом для наслідування в інших 
галузях; “Коментарі (Perspectives)” – коментарі та зауваження до ви-
дань або діяльності в архівній галузі; “Міжнародна арена (International 
Scene)” – будь-які публікації з архівної практики за межами Сполучених 
Штатів; “Професійні ресурси (Professional Resources)” – у цій рубриці 
друкуються анотовані бібліографії, будь-які публікації для практич-
ного застосування професіоналами та есеї, що презентують розвиток 
окремих питань та певних ініціатив; “Форум (Forum)” – рубрику ство-
рено для публікації листів читачів, що коментують останні статті або 
інші публікації, що становлять інтерес для професії; “Оглядові рубрики 
(Reviews)” – подаються огляди книг та іншої архівної літератури, а та-
кож інших продуктів архівної діяльності, таких як – довідники, збірни-
ки мікрофільмів, аудіовізуальні матеріали, виставки тощо.

Номер 74/2 (осінь/зима) 2011 р. “American Archivist” буде присвя-
чено 75-й річниці з часу заснування Товариства американських архівіс-
тів. Також 22–27 серпня 2011 р. відбудеться щорічна нарада Товариства 
під назвою “Архіви 360 ” у базовому для Товариства м. Чикаго, яке є 
ідеальним місцем для відзначення 75-річчя Товариства. Як зазначають 
організатори ювілейного зібрання, “ювілейна дата пропонує прекрасну 
можливість для всіх нас подивитися на Товариство та його роль в якос-
ті професійної організації, його роль в архівній професії та у зв’язках 
з представниками інших професій і галузей, а також на самих себе як 
фахівців у розвитку глобального інформаційного середовища”38.

У 1950 р. Уолдо Г. Леланд писав у “American Archivist”: “Кінце-
вою метою [діяльності Товариства] є надання можливості як нинішньо-
му поколінню отримувати глибоке і достовірне знання свого минулого, 
так і поколінням майбутнього, для яких минулим буде частина нашого 
сьогодення.... Саме у таких високих ідеалах і цілях науки та значен-
ні для суспільного блага архівіст повинен знайти ...мотиви і шукати 
...натх нення”39.
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У 1987 р. журналом було засновано нагороду ім. Теодора К. Піза 
для відзначення найкращих публікацій-досліджень студентів-істори-
ків. Публікації мають бути інноваційними, науковими, розкривати 
тему та бути доступними для сприйняття. Переможці отримують сер-
тифікат та грошову нагороду у розмірі 100 дол. США. Робота публі-
кується в “American Archivist”. За період із 1988 р. по 2010 р. наго-
роду отримали 20 вчених, серед яких англійський вчений Рето Тшан 
(Reto Tschan), Університет Британської Колумбії (University of British 
Columbia), за працю “Порівняльний аналіз теорії оцінки Дженкінсона 
та Шелленберга”.

Таким чином, завдяки створенню у 1936 р. Товариства американ-
ських архівістів, у Північній Америці значно поліпшилась ситуація в 
архівній галузі, а саме – важливі питання архівної справи почали ви-
рішуватися шляхом формування політики і стандартів, підвищилася 
якість архівної освіти і освітніх програм40, зросла поінформованість 
суспільства про архіви та їх значення, внаслідок чого посилилося ро-
зуміння важливості збереження архівних документів для майбутніх по-
колінь.
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УДК 930.25(092)(477)

В. С. ШАНДРА*

ІВАН ПАВЛОВСЬКИЙ – ІСТОРИК,
АРХІВОЗНАВЕЦЬ, ПЕДАГОГ

(до 160-річчя від дня народження)
 
Висвітлюється внесок Івана Францевича Павловського в розвиток архів-

ної справи та джерелознавства, а також у вивчення історичної минувшини 
Полтавщини.

Ключові слова: І. Ф. Павловський; архівна справа; документи.

Якщо спробувати порівняти Івана Павловського з іншими історика-
ми, то серед них навряд відшукаємо хоча б одну особистість, подібну 
до нього. Минають роки, а значущість його постаті для українського 
архівознавства та історіографії не зменшується, а навпаки зростає. По-
яснення цього феноменального явища знаходиться в кількох вимірах, 
і серед найважливіших є: витончене поцінування ним документів про 
подієве тло історії, на основі якого вибудовується міцний підмурівок 
його концепції регіональної історії України. Без його навдивовижу ре-
тельно опрацьованих архівних даних не обходиться жодний історик, 
який займається дослідженням ХІХ ст. Кількість укладених ним до-
відників і словників, написаних праць і опублікованих документів з 
історії Полтавського краю вражає сучасників. Й мимоволі поставимо 
собі питання, чи були межі його працездатності, віри і переконання у 
важливості своєї праці? Зібрані та опубліковані ним дані, факти, циф-
ри, документи почасти спроможні замінити сьогодні архіви, знищені 
в ході невблаганних військових дій на території Полтавщини. Лише 
окреслені ним свого часу наукові проблеми стають нині такими, яким 
присвячуються окремі книжки, статті, поглиблені наукові розвідки. А 
деякі з них, скажімо, з історії дворянства, українські історики так і не 
наважуються почати ґрунтовно вивчати, тоді як І. Ф. Павловський під-
готував про це двотомну працю.

Його внесок в архівну справу поціновується нами ще й тому, що 
вже в немолодому віці він, відгукуючись на важливі потреби часу, ак-
тивно включається в обговорення й напрацювання конкретних і важ-
ливих пропозицій, котрі сприяли виробленню нової політики щодо 

* Шандра Валентина Степанівна – доктор історичних наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 
Інституту історії України НАН України.
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архівної справи і в Російській імперії, 
і в молодій Українській державі. Суть 
її полягала в тому, аби визначитися, в 
який спосіб мобілізувати державні ін-
ституції, широку громадськість на збе-
реження архівів, як виховати в суспіль-
стві повагу до історичних надбань.

Свій шлях у професію історика він, 
уродженець Калузької губернії (батьки 
переселилися до Полтавської губернії 
1854 р.), розпочав традиційно для сво-
єї доби. Після завершення навчання в 
Полтавській гімназії 1870 р. обрав істо-
рико-філологічний факультет Універ-
ситету св. Володимира у Києві. Закін-
чив його успішно, із званням кандидата, й відразу почав працювати в 
Полтавському кадетському корпусі. Й відтоді “прикипів” до Полтави, 
став її незрадливим літописцем, творив її культурне середовище, зна-
йомлячи читачів з історією краю, його найкращими людьми.

З позицій сьогоднішнього дня, коли ми знаємо, як розвивалися по-
дії на межі двох попередніх століть з їх жахливими наслідками для 
України, можна стверджувати, що його історіописання, можливо, було 
дещо провінційним, що автор сповідував позитивістську теорію істо-
ричного знання без глибокого аналізу його внутрішньої логіки, був 
проурядовим, офіційним істориком і т. ін. Та як інакше? На його до-
слідженнях, викладача військового навчального закладу, в якому він 
прослужив близько сорока років, не могла не відбитися військова мен-
тальність – осмислення історії в прямолінійних судженнях, фактоло-
гія, об’єктивізація та незаперечність подієвого плину часу. Його важко 
розглядати у контексті українського національного осмислення історії, 
як і те, що йому, синові робітника залізничних майстерень, вдалося 
отримати вищу освіту, стати викладачем. Його викладацька діяльність 
в кадетському корпусі високо цінувалася владою – він отримував по-
стійні заохочування численними орденами і чинами, і врешті 1903 р. 
йому було присвоєне дворянське звання. Однак у площині регіональної 
історії він досягнув неможливого, зібравши численні факти, впорядку-
вавши та видрукувавши їх як окремими книжками, так і публікаціями 
в багатьох періодичних виданнях. І його Полтавщина стала відомою і 
знаною на всю Російську імперію, з власною історією та людьми, яких 
він зробив окрасою та гордістю краю. Його спосіб укладання регіо-
нальних словників і довідників був підхоплений і раціонально розви-
нутий та навіть більше – удосконалений і продовжений у працях Петра 
Ротача та Івана Бутича.

Іван Францевич Павловський.
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Як справжній інтелігент-різночинець він вважав для себе благо-
родною справою сприяти отриманню освіти та досягненно культурно-
го розвитку людьми з інших соціальних прошарків, які через бідність 
не могли знати і розуміти історію, а тому досить активно включився в 
читання публічних лекцій. Починаючи з 1890-х років, він брав участь у 
загальногромадській програмі народних читань, в організації суботніх, 
недільних та вечірніх класів і курсів. 

Коли історики почали об’єднуватися навколо принципів збережен-
ня архівних матеріалів, голос Івана Францевича прозвучав впевнено і 
вимогливо. Він з ентузіазмом підхопив ідею заснування губернських 
архівних комісій з наданням їм статусу державних інституцій, відпо-
відальних за збереження архівів для прийдешніх поколінь. Його перу 
належить один із проектів заснування Полтавської губернської вче-
ної архівної комісії (1903 р.). Він підтримав її створення необхідними 
практичними заходами, став правителем та скарбником її праць, до кін-
ця життя обіймав посаду члена редакційної комісії. Його рукою були 
зредаговані усі випуски її “Трудов” (1903–1919 рр.). І. Ф. Павловський 
почав практикувати публікацію на сторінках цього наукового видання 
щорічних звітів для громадськості як про обсяг наукової роботи членів 
Комісії, так і про витрати коштів, демонструючи в такий спосіб високу 
відповідальність за покладену на себе роботу.

Як знаний фахівець, багато часу І. Ф. Павловський віддавав ви-
вченню описів діловодних документів тих державних установ, якими 
опікувалася Комісія. А вони надсилалися не лише з Полтавської гу-
бернії, а й з інших, зокрема Харківської та Подільської. Тут важливо 
було оцінити описи діловодних документів з позицій майбутнього, аби 
з дотриманням певних вимог залишати справи на архівне зберігання, 
задовольняючи інтереси прийдешніх поколінь істориків. А це завдання 
було не з легких, враховуючи природне зіткнення різних інтересів і не-
прогнозованість запитів на історичну інформацію архівного походжен-
ня в майбутньому.

Вчений схвально поставився до урядового проекту про охорону 
пам’яток старовини, створеного в Міністерстві внутрішніх справ. Нав-
коло нього об’єдналися любителі історії – О. Мальцев, Л. Падалка, 
В. Щепотьєв, А. Рікман, М. Астряб – і разом вони створили атмосферу 
зацікавленості історичним минулим і відповідальності за його майбут-
нє. Як член урядової комісії для збирання відомостей про архіви, ство-
реної на базі Російського історичного товариства, він продумав і до-
бре організував дослідження місцевих архівів та підготував брошурку 
“Описание архивов Полтавской губернии” (Полтава, 1915). Для збору 
інформації запропоновано три різних листки-запитальники з відповід-
ним формуляром для архівів міст, церков, волосних правлінь. До вив-
чення архівів та заповнення листків залучалося духовенство, земські 
начальники, директори та вчителі середніх навчальних закладів.
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На основі одержаних півтори тисячі листків опубліковано одне з 
найкращих в Російській імперії і перше в українських губерніях описан-
ня архівів, в якому зазначався ступінь збереження архіву, місце та умови 
зберігання, а також повідомлялося про передачу до інших архівосховищ 
та вказувалося, коли і які частини діловодних справ не збереглися через 
пожежі, базарний продаж, розкрадання, недогляд тощо. Окремо йшлося 
про інформативні можливості архівних джерел для вивчення соціальних 
структур, державних установ та для висвітлення найдавніших історич-
них подій в краї. У результаті копіткої праці було зібрано не лише най-
повнішу інформацію про архіви, а й донесено до найширшого загалу 
їх надзвичайно важливе значення для дослідження історії. Закономірно, 
що саме І. Ф. Павловський взяв участь у з’їзді представників учених 
архівних комісій 1914 р. в Санкт-Петербурзі, запропонувавши закріпити 
за архівними комісіями право контролювати збереження документів у 
відомчих архівах державних установ. Ця пропозиція стала значною ві-
хою в розвитку державного регулювання архівної справи. Більшовиць-
кий лад Іван Павловський сприймав не схвально, як і більшість людей 
з його оточення. Та й чи могло бути інакше, коли нова влада не здатна 
була оцінити значення архівів, і йому ледь вдалося зберегти від фізич-
ного знищення діловодний архів Полтавського губернського правління. 
Той архів, який ним свого часу було описано та проаналізовано на пред-
мет цінності для вивчення історичного минулого Полтавщини.

Особистий архів І. Ф Павловського, що зберігається в Центрально-
му державному історичному архіві м. Києва (ф. 267, 108 справ), суттєво 
доповнює характеристику історика та його творчості. Проте найбільшу 
цінність становлять копії тих документів, які свого часу він збирав і не 
до кінця використав у своїх працях, зокрема Яготинський архів князя 
М. Г. Рєпніна, який було вивезено до Санкт-Петербурга, та матеріали 
фондів, що були знищені в роки Другої світової війни. Окремо слід 
згадати про щоденник Осипа Бодянського.

Іван Францевич Павловський заслуговує на нашу вдячну пам’ять і 
шанобливе ставлення не лише за все ним зроблене, а й тому, що своїм 
благородним внеском в науку він так чи інакше спонукає нас до важ-
ливих роздумів, серед яких найголовніший – в чому полягає наше за-
вдання, аби підхопити естафету Івана Павловського та його сучасників. 

Освещается вклад Ивана Францевича Павловского в развитие архивно-
го дела и источниковедения, а также в изучение исторического прошлого 
Полтавщины.

Ключевые слова: И. Ф. Павловский; архивное дело; документы.

The article reveals the contribution of Ivan Frantsevych Pavlovskyi to deve-
lopment of archival affairs and sources study, as well as studying of the history of 
Poltava.

Keywords: I. F. Pavlovskyi; archival affairs; documents.
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УДК [930.25:782](092)(477)
С. П. МАТЮЩЕНКО*

ДО 110-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛА ГРИШКА

Публікується фотодобірка документів з фондів Центрального державного 
кінофотофоноархіву ім. Г. С. Пшеничного, що висвітлює діяльність народного 
артиста СРСР Михайла Гришка.

Ключові слова: Михайло Гришко; театр; сцена; опера.

“Український Шаляпін”, “соловей України” – так знавці класичної 
музики називали видатного співака, народного артиста СРСР Михай-
ла Степановича Гришка, який увійшов до славетної когорти корифеїв 
оперної сцени.

У віці 25 років М. С. Гришко став солістом Одеського театру опе-
ри та балету, згодом виступав на сцені Української державної столич-
ної опери (м. Харків). 1936 р. вперше ступив на підмостки Київського 
оперного театру, залишаючись на його сцені більш ніж чверть століття. 
У роки Великої Вітчизняної війни М. С. Гришко працював на сцені 
Грузинського театру опери та балету ім. З. П. Паліашвілі, виступав пе-
ред бійцями Червоної армії у складі фронтових концертних бригад.

Співак створив низку незабутніх образів, виконуючи головні пар-
тії в операх “Євгеній Онєгін”, “Мазепа” П. І. Чайковського, “Тарас 
Бульба” М. В. Лисенка, “Царева наречена”, “Снігуронька” М. А. Рим-
ського-Корсакова тощо. Князь Ігор, Демон, Яго, Жермон, Ескамільо, 
Фігаро, Грязнов, Мизгир, Алеко – це далеко не повний перелік партій 
класичного оперного репертуару виконавця. Саме для нього компози-
тор К. Ф. Данькевич, працюючи над оперою “Богдан Хмельницький”, 
писав головну партію.

У рамках концертної діяльності М. С. Гришко виконував арії з опер 
Дж. Верді, Ж. Бізе, Ш. Гуно, П. І. Чайковського, А. Г. Рубінштейна, 
українські та російські народні пісні, козацькі думи, романси.

На зберіганні у Центральному державному кінофотофоноархіві 
України ім. Г. С. Пшеничного знаходиться понад 300 фонодокументів, 
що висвітлюють діяльність митця. Чільне місце серед них посідають 
опери, головні партії в яких виконував М. С. Гришко: партія Невідомо-
го в опері “Аскольдова могила” О. М. Верстовського (од. обл. 19695); 
Амонасро – “Аїда” Дж. Верді (од. обл. 19646); боярина Шаклови-
того – “Хованщина” М. П. Мусоргського (од. обл. 19743); Ренато – 

* Матющенко Світлана Петрівна – головний спеціаліст сектору публі-
кації документів відділу використання інформації документів Центрального 
державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

© С. П. Матющенко, 2011



ОСОБИСТОСТІ 197

“Бал-маскарад” Дж. Верді (од. обл. 19645); султана – “Запорожець за 
Дунаєм” С. С. Гулака-Артемовського (од. обл. 2469); Миколи – “Натал-
ка-Полтавка” М. В. Лисенка (од. обл. 2467); гетьмана – “Богдан Хмель-
ницький” (од. обл. 13532) та ін. Зберігаються також записи окремих 
арій, аріозо, каватин тощо.

Заслуговують на увагу пісні та романси на музику українських та 
російських композиторів у виконанні М. С. Гришка: “Сніги забіліли” 
(од. обл. 12859), “Ти в бій ідеш” (од. обл. 13035) Г. Г. Верьовки; “Ой, 
чого ти, дубе” К. Г. Стеценка (од. обл. 15442); “Меня ты в толпе не узна-
ла” (од. обл. 13755), “Окончен праздный шумный день” (од. обл. 13756) 
М. П. Мусоргського; “Вчера мы встретились” (од. обл. 8077), “Как 
мне больно” (од. обл. 362) С. В. Рахманінова; “Гуде вітер вельми в 
полі” М. І. Глинки (од. обл. 6095); “Ночи безумные” П. І. Чайковсько-
го (од. обл. 362) тощо. Серед них – запис улюбленого романсу співака 
“Мріє моя, мріє!” композитора П. Гайдамаки на слова В. М. Сосюри 
(од. обл. 13034).

Виняткове місце у творчому доробку М. С. Гришка посідають му-
зичні твори на вірші класиків української літератури: “Реве та стогне 
Дніпр широкий” (од. обл. 9586), “Учітеся, брати мої” (од. обл. 13037), 
“Мені однаково” (од. обл. 8080), “Три шляхи” (од. обл. 13226), “Із-за 
гаю сонце сходить” (од. обл. 13248), “За думою дума роєм вилітає” 
(од. обл. 4351), “Тяжко, важко в світі жити” (од. обл. 13038), “Думи мої” 
(од. обл. 15859), “Минули літа молодії” (од. обл. 15861) Т. Г. Шевченка; 
“Розвійтеся з вітром” (од. обл. 716), “Як почуєш вночі” (од. обл. 1492), 
“Ой ти, дівчино” (од. обл. 9349) І. Я. Франка.

Не залишилися поза увагою митця пісні та романси на вір-
ші класиків російської літератури: “Я встретил вас” Ф. І. Тютчева 
(од. обл. 11577), “Разлука” О. В. Кольцова (од. обл. 11593), “Пись-
мо к матери” С. О. Єсеніна (од. обл. 12863), “Ворон к ворону летит” 
О. С. Пушкіна (од. обл. 362), “Выхожу один я на дорогу” М. Ю. Лер-
монтова (од. обл. 1491).

У творчому доробку М. С. Гришка є цикл сонетів В. Шекспіра, 
покладених на музику Д. Б. Кабалевським, зокрема 8-й сонет “Ты – 
музыка” (од. обл. 11585), 13-й – “Не изменяйся, будь самим собой...” 
(од. обл. 8078), 71-й – “Ты погрусти, когда умрет поэт...” (од. обл. 11584), 
90-й – “Уж если ты разлюбишь – так теперь...” (од. обл. 11588), 102-й – 
“Люблю, – но реже говорю об этом...” (од. обл. 11581) тощо.

У фонотеці архіву зберігається рідкісний запис (1935 р.) ро-
мансу М. В. Лисенка на слова  Г. Гейне “Коли розлучаються двоє” 
(од. зб. Г-3816, од. обл. 13008) у виконанні дуету М. С. Гришка та 
І. С. Козловського.

Окрему групу фонодокументів складають українські та російські 
народні пісні: “Пісня про Байду” (од. обл. 12997), “Гей літа орел” 
(од. обл. 4435), “Приїхали три козаки” (од. обл. 8083), “Вечір надво-
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М. С. Гришко (1901–1973) – 
соліст Київського театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка, 
народний артист СРСР, лауреат 
Державної премії СРСР.
м. Київ, 1955 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. 
Пшеничного, од. обл. 2-61823

М. С. Гришко серед учасників художньої самодіяльності м. Маріуполя.
1918 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-90449
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М. С. Гришко у ролі Євгенія 
Онєгіна в однойменній опері

П І. Чайковського.
[1935 р.]

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 2-27233

Артисти Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка І. С. Паторжинський 
(в центрі) у ролі Тараса, М. С. Гришко (ліворуч) у ролі Остапа та І. М. Шведов 

(праворуч) у ролі Андрія в опері М. В. Лисенка «Тарас Бульба». м. Київ, 1937 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-27605
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Соліст Київського театру 
опери та балету
ім. Т. Г. Шевченка
М. С. Гришко у ролі Мазепи в 
однойменній опері
П І. Чайковського.
м. Київ, 1938 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-27310

Артист М. С. Гришко (сидить 2-й праворуч) у складі фронтової концертної бригади 
Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. 1945 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-150046
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Солісти Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, народні артисти 
УРСР М. С. Гришко (сидить) та М. А. Частій під час роботи над новою оперою

К. Ф. Данькевича «Богдан Хмельницький». м. Київ, 24 липня 1950 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-55048

Народні артисти (зліва направо) М. І. Литвиненко-Вольгемут, З. М. Гайдай,
М. С. Гришко, І. С. Паторжинський, Г. П. Юра, Н. М. Ужвій, К. П. Хохлов

та А. М. Бучма. м. Київ, лютий 1951 р., 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-111602
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Соліст Київського театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка, 
народний артист СРСР
М. С. Гришко в ролі Богдана 
Хмельницького в однойменній 
опері К. Ф. Данькевича.
м. Київ, грудень 1953 р., 
фото І. Кропивницького 
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-128649

Народний артист СРСР М. С. Гришко під час перегляду каталогу фонотеки у 
Центральному державному архіві кінофотофонодокументів УРСР. Праворуч – 

директор архіву Г. С. Пшеничний. м. Київ, 18 червня 1958 р., фото Г. І. Мінченка
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-59843
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Артисти Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, народний артист 
СРСР М. С. Гришко, народна артистка УРСР Л. А. Руденко, народна артистка СРСР 

Є. І. Чавдар вітають композитора, народного артиста СРСР Л. М. Ревуцького на 
ювілейному вечорі-концерті з нагоди його 70-річчя.

м. Київ, 29 березня 1959 р., фото Н. Цидильковського 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-78352

Соліст Київського театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка, 

народний артист СРСР
М. С. Гришко з онукою.

м. Київ, 1950-ті рр., 
фото В. П. Юдіна 

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-182274
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рі” (од. обл. 2363), “Стоїть явір над водою” (од. обл. 16057), “Вниз по 
Волге-реке” (од. обл. 10), “То не ветер ветку клонит” (од. обл. 13758), 
“Есть на Волге утес” (од. обл. 10) тощо.

Дослідники матимуть унікальну можливість простежити вдоско-
налення виконавської майстерності співака шляхом порівняння фоно-
записів одного й того ж твору за різні роки. Зокрема, “Минають дні” 
М. В. Лисенка можна прослухати у записах 1935 р. (од. обл. 13218) та 
1962 р. (од. обл. 15958).

У зібранні архіву містяться також записи спогадів М. С. Гришка 
про роботу над ролями в операх Г. І. Майбороди (од. обл. 18800) та про 
народну артистку УРСР О. А. Петрусенко (од. обл. 10304),

Зримий образ митця закарбували кадри кінодокументів та чис-
ленні світлини. Зокрема, можемо побачити М. С. Гришка у ролі Бог-
дана Хмельницького на сцені Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка (кінофільм “Навіки з російським народом”, 1954 р., 
од. обл. 1568); під час репетиції (кіножурнал “Радянська Україна”, 
1950 р., од. обл. 754); виконання романсу Я. C. Степового “Розвійте-
ся з вітром” (кінофільм “Концерт майстрів українського мистецтва”, 
1958 р., од. обл. 5938); виступу на відкритті нотного магазину у Киє-
ві (кіножурнал “Радянська Україна”, 1960 р., од. обл. 2086); інтерв’ю 
з нагоди 100-літнього ювілею Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка (збірник телесюжетів, 1968 р., од. обл. 6096).

Переважна більшість світлин присвячена творчості М. С. Гриш-
ка і дає можливість скласти уявлення про втілені ним образи: Бог-
дана Хмельницького (од. обл. 0-128648, 0-128649, 2-157497), Ма-
зепи (од. обл. 2-27310-2-27312, 2-27314, 2-27317), князя Ігоря 
(од. обл. 0-51105, 0-150041, 2-27363, 2-27389), Євгенія Онєгіна 
(од. обл. 2-27229, 2-27233), Томського (од. обл. 2-27534, 2-27542), Гряз-
нова (од. обл. 0-150375, 2-12256, 2-12336), Мизгиря (од. обл. 2-27473, 
2-27474), Демона (од. обл. 0-150331, 2-27004-2-27013, 2-51087, 2-51088), 
Ескамільо (од. обл. 2-27115-2-27117), Ріголетто (од. обл. 2-27057), 
Скарпіа (од. обл. 2-58961), Яго (од. обл. 2-27085) тощо.

У запропонованій добірці представлено окремі фотографії з фондів 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, які висвітлюють життєвий та 
творчий шлях одного з корифеїв української опери М. С. Гришка, а та-
кож можуть стати у пригоді дослідникам і поціновувачам його таланту.

Публикуется подборка фотодокументов из фондов Центрального госу-
дарственного кинофотофоноархива им. Г. С. Пшеничного, которая освещает 
деятельность народного артиста СССР Михаила Гришко.

Ключевые слова: Михаил Гришко; театр; сцена; опера.

There is published collection of photo documents of the Central State Cine-
Photo Phono Archives of Ukraine named after H. Pshenychnyi, which covers the 
activities of People's Artist of USSR Mikhailo Gryshko.

Keywords: Mikhailo Gryshko, theater, stage, opera.
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І. В. АГАПІТОВА*

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
ЖУРНАЛІСТКИ, ПРАВОЗАХИСНИЦІ 

НАДІЇ СВІТЛИЧНОЇ ТА ХУДОЖНИКА
ЮХИМА МИХАЙЛІВА

Збереження і поповнення Національного архівного фонду Украї-
ни – важливе завдання для усіх архівних установ нашої держави. Дер-
жавний комітет архівів України та Державна служба контролю за пе-
реміщенням культурних цінностей через державний кордон України 
мають значний досвід співпраці з повернення духовної та культурної 
спадщини на терени України. Завдяки їхній спільній діяльності 14 бе-
резня 2011 р. відбулася урочиста подія – підписання акту приймання-
передавання архівних документів (понад 4 тис.) відомої журналістки-
шістдесятниці, громадської діячки, правозахисника та активного борця 
за незалежність України Надії Олексіївни Світличної (1936–2006), по-
вернутих зі Сполучених Штатів Америки її чоловіком Павлом Стоко-
тельним та близько 50 архівних документів, пов’язаних з творчістю ре-
пресованого українського художника, мистецтвознавця, поета Юхима 
Михайліва (1885–1935), подарованих пані Тамарою Скрипкою.

У заході взяли участь заступник Міністра культури і туризму Укра-
їни Т. Г. Кохан, перший заступник Голови Державного комітету архівів 
України І. Б. Матяш, директор Департаменту зв’язків із закордонним 
українством та культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства 
закордонних справ України В. В. Яценківський, Голова Державної 
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через дер-
жавний кордон України Ю. К. Савчук, директор Центрального дер-
жавного архіву-музею літератури і мистецтва України Л. В. Скрипка, 
відомий український публіцист і літературознавець, активний учасник 
національно-демократичного руху, соратник Івана та Надії Світличних 
Є. О. Сверстюк, громадські діячі Андрій Кочур та Марія Кочур, сестра 
Павла Стокотельного Ольга Стокотельна, представники центральних 
державних архівів України, культурно-наукових установ і організацій 
та ЗМІ.

* Агапітова Ірина Валеріївна – кандидат історичних наук, завідувач 
сектору просвітньої та виставкової роботи Центрального державного архіву 
літератури і мистецтва України.

© І. В. Агапітова, 2011

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ
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Директор ЦДАМЛМ України Л. В. Скрипка відкрив урочисте за-
сідання, подякувавши усім, хто долучився до цієї важливої справи – 
поповнення Національного архівного фонду новими, цікавими, з точки 
зору історико-мистецьких цінностей, надходженнями. Заступник Міні-
стра культури і туризму України Т. Г. Кохан у своєму виступі зазначив, 
що творчий спадок Надії Світличної надзвичайно цінний в осягненні 
неспотвореної духовної історії нашої держави ХХ ст. Архівні доку-
менти, пов’язані з творчістю художника Юхима Михайліва, це – перші 
кроки на шляху повернення імені та творчості митця українській куль-
турі. Т. Г. Кохан подякував надзвичайно результативній співпраці між 
багатьма державними установами і підкреслив, що повернення куль-
турних цінностей із-за кордону зараз стає тенденцією.

Перший заступник Голови Держкомархіву І. Б. Матяш зазначила, 
що ця подія є одним із багатьох вагомих результатів у роботі з повер-
нення культурних цінностей. Вона наголосила на державній цінності 
документів, отриманих Україною. І. Б. Матяш також вказала на важ-
ливість створення віртуальної бази даних, оскільки архіви Надії Світ-
личної зберігаються не лише в Центральному державному архіві-му-
зеї літератури і мистецтва України, але і в Центральному державному 
кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного. І ці документи 
могли б бути об’єднані, хоча б віртуально, в один архів, і це величезна 
робота для архівістів. 

Виступ першого заступника Голови Державного комітету архівів України
І. Б. Матяш. Зліва направо: Л. В. Скрипка, Ю. К. Савчук, І. Б. Матяш,

Т. Г. Кохан, В. В. Яценківський, Є. О. Сверстюк.
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Є. О. Сверстюк у інтелектуально наснаженій і емоційній промові 
назвав Надію Світличну великим будителем, людиною, яка світила, бу-
дила і бачила свою місію. Він наголосив, що Надія Світлична заповіла 
передати її архіви в Україну, щоб і на Батьківщині вони продовжили 
свою роботу.

Голова Державної служби контролю за переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон України Ю. К. Савчук у своєму ви-
ступі зазначив, що архів Надії Світличної надійшов до України двома 
частинами. До складу першої частини, яка була повернута до Украї-
ни у 2007 р., увійшов фотофоноархів Надії Світличної, сформований 
нею під час роботи у закордонному представництві Української Гель-
сінської Спілки та Українській редакції радіо “Свобода”, у кількості 
1400 аудіокасет та 10 світлин. Передача цих документів на постійне 
зберігання до Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пше ничного відбулася 10 листопада 2010 р. у Синій залі Бу-
динку кіно під час засідання міжвідомчої розширеної наради з питань 
дотримання чинного законодавства щодо поповнення Національного 
архівного фонду аудіовізуальними документами та забезпечення їх збе-
реженості.

Друга частина архіву надійшла до України наприкінці квітня 2010 р. 
Враховуючи специфіку документів архіву Н. Світличної, його науково-
технічне опрацювання було проведено у червні – липні 2010 р. співро-
бітниками Центрального державного архіву зарубіжної україніки, який 
є головним координаційним центром з питань роботи із документами 
архівної/зарубіжної україніки. Лише після опрацювання спеціалістами 
ЦДАЗУ документи, згідно із заповітом, офіційно передано на постій-
не зберігання до Центрального державного архіву-музею літератури та 
мистецтва України.

Ю. К. Савчук подякував усім, хто був дотичний до передачі ар-
хівних документів і відзначив, що шлях додому архівних документів 
вимірюється долями тих, хто їх зберіг, не дав загубитися, сприяв повер-

Підписання акту приймання-
передавання архівних документів

журналістки-шістидесятниці 
Надії Світличної та художника 

Юхима Михайліва. Ліворуч – 
директор ЦДАМЛМ України 

Л.В. Скрипка, праворуч – Голова
Державної служби контролю 
за переміщенням культурних 

цінностей через державний 
кордон України Ю. К. Савчук.
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ненню. Він висловив щиру вдячність чоловіку Надії Світличної пану 
Павлу Стокотельному, який у своєму невеличкому помешканні збері-
гав і зберігає скарби, які відтворюють найскладніші та найгероїчніші 
сторінки нашої історії, пані Тамарі Скрипці, українським дипломатам, 
насамперед, Генеральному консулу України в Нью-Йорку Сергію По-
горельцеву та консулу Богданові Мовчану, презентував широкому за-
галу “Публічний звіт Державної служби контролю за переміщенням 
культурних цінностей через державний кордон України за 2010 рік” – 
друковане видання “Врятовані. Збережені. Повернені”. Це вже другий 
випуск, який висвітлює заходи щодо повернення в Україну втраченої 
історико-культурної спадщини, запобігання правопорушень у сфе-
рі незаконного обігу культурних цінностей, введення до наукового й 
культурного обігу духовних надбань українців зарубіжжя, активізації 
міжнародної співпраці та реалізації першого етапу створення і впрова-
дження комплексної інтегрованої міжвідомчої «Класифікаційної довід-
кової системи “Культурні цінності України”».

У рамках урочистостей Голова Державної служби контролю за пе-
реміщенням культурних цінностей через державний кордон України 
Ю. К. Савчук та директор ЦДАМЛМ України Л. В. Скрипка підписали 
акти приймання-передавання на постійне державне зберігання повер-
нутих документів Надії Світличної та Юхима Михайліва. Частину пре-
зентованих ЦДАМЛМ України документів було представлено широкій 
громадськості під час організованої архівом-музеєм виставки “Повер-
нута спадщина: Надія Світлична, Юхим Михайлів”.

Представники ЗМІ та гості урочистої церемонії.
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Виставка документів Надії Світличної та Юхима Михайліва,
переданих до ЦДАМЛМ України Державною службою контролю

за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.
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Надія Світлична заповіла свій творчий спадок зберігати на Бать-
ківщині разом із архівом її брата літературознавця, перекладача, публі-
циста Івана Світличного, який надійшов до Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України ще у травні 2003 р. До 
складу цього фонду (ф. 1217) увійшли переклади з французької мови 
віршів Поля Ронсара, книга “Французские стихи в переводе русских 
поэтов” з помітками І. О. Світличного; статті “На калині світ клином 
зійшовся” та “Питання теорії художнього перекладу”, “Словник Шев-
ченкової мови”, “Шевченко і український романтизм”, “Духовна дра-
ма Шевченка”; фотографії – індивідуальні та в групі з поетами, одно-
курсниками, зокрема фотографії похорону І. О. Світличного в жовтні 
1992 р., фотографії Андрія Сахарова, Бориса Антоненка-Давидовича та 
Надії Суровцової (всього 10 од. зб.). Крім того до складу фонду було 
включено документи передані до архіву раніше, у 1990 та 1995 рр. Зо-
крема, документи вдови І. О. Світличного – Леоніди Павлівни, його 
знайомих Н. І. Міняйлової, С. Д. Попель (фотографом, який знімав по-
хорон І. О. Світличного) та В. Ю. Осадціна.

Документи Надії та Івана Світличних відклалися також в особових 
фондах діячів літератури та мистецтва: літературознавця, перекладач-
ки Віри Вовк (ф. 1212), літературознавця Михайлини Коцюбинської 
(ф. 940), художника Опанаса Заливахи (ф. 1151), літературознавця, кри-
тика Євгена Сверстюка (ф. 1153), художниці Алли Горської (ф. 1165) 
та ін. Це здебільшого листи, світлини, статті тощо.

Підсумовуючи, слід зазначити, що творчий доробок Надії Світлич-
ної є відкритим для дослідження науковцям, письменникам, журналіс-
там, політикам та широкому загалу небайдужих до власної історії осіб. 
Набуття Україною епістолярного архіву Надії Світличної є ще одним 
кроком у вивченні історії дисидентського руху шістдесятників.
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І. К. КОЛОМІЄЦЬ, Н. С. ФІЛАТОВА*

ПОПОВНЕННЯ РЕЛІКВІЙНИХ ЕКСПОЗИЦІЙ 
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

У концепції наукової роботи Меморіального комплексу “Національ-
ний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” значне 
місце відведено опрацюванню теми участі наших земляків у локальних 
війнах та збройних конфліктах ХХ ст. за межами СРСР, висвітленню 
подій в Іспанії та Монголії, у Китаї та Кореї, у В’єтнамі та на Кубі, в 
Єгипті та Сирії, в Ефіопії та Анголі тощо. Мужність і самовідданість, 
вірність військовій присязі наших співвітчизників, відтворення істо-
ричних подій того часу, застереження від повторення фатальних полі-
тичних рішень – все це знайшло відображення у всіх формах наукової 
роботи музею.

Особливе місце у цій музейній “географії” посідають трагічні події 
афганської війни. Війни, яка тривала удвічі довше, ніж Велика Вітчиз-
няна – з грудня 1979 р. по лютий 1989 р. 150 тисяч наших земляків про-
йшли її дорогами, як безжалісний млин, перемолола вона людські долі.

Упродовж трьох з половиною десятиріч існування музею прово-
диться активна робота з наукового комплектування фондів. Тему аф-
ганської війни науковці розпочали досліджувати на початку 80-х років.

Відкриттю тематичної реліквійної експозиції передувала копітка 
праця. Науковці Меморіалу виїздили в усі куточки колишнього Радян-
ського Союзу, в усі області України, зустрічалися з десятками тисяч 
людей, збираючи документи і речі “афганців”, побували у Кабулі, коли 
там ще точилися бої. Перший “афганський” експонат надійшов до му-
зею в 1983 році. Нині зібрано майже 35 тисяч експонатів. Усі вони ви-
магали ретельного наукового дослідження, музейної ідентифікації, що 
було особливо складно в умовах тогочасної секретності. Адже не було 
жодних незаангажованих публікацій, жодного об’єктивного аналітич-
ного видання.

Результатом цілеспрямованого комплектування, багаторічної на-
уково-дослідницької роботи стало створення і відкриття 7 травня 1992 
року реліквійної експозиції “Твої, Батьківщино, сини. Обов’язок. По-

* Коломієць Ірина Костянтинівна – завідувач відділу Меморіального 
комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”.

 Філатова Наталя Станіславівна – завідувач відділу Меморіального 
комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”, заслужений працівник культури України. 

© І. К. Коломієць, Н. С. Філатова, 2011
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У реліквійній експозиції
“Трагедія і доблесть Афгану”.

У реліквійній експозиції
“Трагедія і доблесть Афгану”.
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двиг. Трагедія” у єдиному на 
той час у СНД музеї такого про-
філю. Експозиція діяла впро-
довж п’яти років, і нікого не за-
лишила байдужим.

Увесь час не припинялася 
науково-дослідницька робота, 
тривало вивчення нової літе-
ратури, як радянської, так і за-
рубіжної, нових публікацій у 
періодичній пресі, відбувалися 
зустрічі з учасниками локальних 
воєн та збройних конфліктів, 
продовжувалося комплектуван-
ня фондів. У зв’язку зі значни-
ми політичними змінами у світі, 
з’явилися нові підходи та оцінки 
“афганської війни”, були зібрані 
нові матеріали. Усе це чекало на 
висвітлення в експозиції.

У 1999–2000 рр. було доко-
рінно оновлено та відкрито тематичні реліквійні експозиції “Трагедія і 
доблесть Афгану” та “На чужих війнах”. Близько п’яти тисяч реліквій, 
розміщених у трьох залах, допомагають зрозуміти політичну ситуацію, 
що передувала введенню радянських спеціалістів або військових кон-
тингентів у ту чи іншу країну, висвітлюють героїзм рядових учасників 
неоголошених воєн, розповідають про їхні подальші долі. 

В експозиції поіменно названо та увічнено понад 3 тисячі наших 
співвітчизників, які полягли в Афганістані.

За 19 років існування тематичних реліквійних експозицій їх огля-
нуло понад 1 млн. осіб. Відгуки відвідувачів є оцінкою праці співро-
бітників музею. Ось запис, який залишив у Книзі відгуків колишній 
учасник афганської війни Микола Огородник: “Ми приходимо до залів 
музею, як на сповідь. Тут ми знаходимо притулок від мирської суєти, 
тут ми по-новому переживаємо біль і трагедію страхітливої війни, тут 
ми черпаємо снагу жити”.

Кожного року 15 лютого до експозиції “Трагедія і доблесть Аф-
гану” приходять на зустріч із бойовими побратимами колишні воїни-
“афганці”, приходять, щоб згадати про тих, хто не повернувся з цієї 
війни, вклонитися їхній пам’яті. 

Упродовж багатьох років колектив Меморіального комплексу під-
тримує тісні наукові та творчі контакти з Державним комітетом архівів 
України. У рамках співробітництва разом з провідними архівами Києва 

У реліквійній експозиції
“Трагедія і доблесть Афгану”.
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та України створюються документальні виставки, проводяться наукові 
конференції, семінари тощо.

І цього року, в 22-у річницю виведення радянських військ з Аф-
ганістану, в День вшанування учасників бойових дій на території ін-
ших держав, у музеї зустрілися майже тисяча учасників афганської 
війни. Колишні воїни та їхні родичі згадували події минулого, що не-
мов оживали в кадрах хронікально-документальних фільмів, які демон-
струвалися в музеї, у тому числі й відеофільму “Афганістан – біль і 
пам’ять”, наданому Центральним державним кінофотофоноархівом 
ім. Г. С. Пшеничного. Фільм створений на основі унікальної архівної 
кінохроніки часів афганської війни і покликаний зберегти пам’ять про 
полеглих та вшанувати тих, хто пройшов вогненними шляхами Аф-
ганістану. Стрічка викликала жвавий інтерес у відвідувачів. Науковці 
музею щиро вдячні колегам-архівістам і впевнені в подальшій плідній 
співпраці наших колективів. 

У реліквійній експозиції
“Трагедія і доблесть Афгану”.
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С. Л. ЗВОРСЬКИЙ*

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ УНДІАСД:
ХРОНІКА ДІЯЛЬНОСТІ

(друге півріччя 2009 – перший квартал 2011 рр.)

Спеціалізована вчена рада К 26.864.01 з правом прийняття до роз-
гляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового сту-
пеня кандидата історичних наук за двома спеціальностями: 07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 
та 27.00.02 (до 2008 р. – 07.00.10) – документознавство, архівознав-
ство діє в Українському науково-дослідному інституті архівної спра-
ви та документознавства з 21 травня 2003 р. Очолює спецраду д. і. н., 
проф. І. Б. Матяш, її заступником є д. і. н., проф. С. Г. Кулешов, а 
вченим секретарем – к. і. н., с. н. с. С. Л. Зворський).

За майже 8 років діяльності спецради  в ній успішно захистили свої 
дисертації 43 особи, більшість з яких працюють на керівних посадах в 
архівній системі Україні.

Діяльність спецради базується на засадах відкритості і гласності. 
Тому інформація про спецраду і події, що відбуваються в ній, опера-
тивно оприлюднюються на сайті  інституту (undiasd.archives.gov.ua/), а 
також, в середньому раз на два роки, у вигляді розгорнутих інформа-
ційних повідомлень у періодичних і продовжуваних виданнях, зокре-
ма у журналі “Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”, 
щорічнику УНДІАСД “Студії з архівної справи та документознавства”. 
Пропонована публікація є продовженням цієї традиції. 

Протягом другого півріччя 2009 р. – першого кварталу 2011 р. у 
спецраді відбулися захисти семи дисертацій. Розглянемо їх у хроноло-
гічній послідовності.

За спеціальністю 27.00.02 відбувся захист трьох дисертацій.
Викладач філії Європейського університету у м. Конотопі Наталія 

Олександрівна Леміш 16 грудня 2009 р. захистила дисертацію на тему 
“Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської гу-
бернії в першій половині ХІХ століття” (науковий керівник – д. і. н., 
проф. С. Г. Кулешов, офіційні опоненти – д. і. н.  Г. В. Папакін та 
к. і. н. Т. А. Клименко). Дисертація присвячена дослідженню організа-
ції діловодних процесів на теренах Чернігівської губернії. На підставі 

© С. Л. Зворський, 2011

* Зворський Сергій Леонідович – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору довідкового апарату та обліку 
фондів відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства.
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всебічного аналізу наукової літератури, нормативної бази з питань за-
безпечення організації справочинства та службової документації, чин-
ної у першій половині ХІХ ст., яка відклалася у фондах Державного 
архіву Чернігівської області, охарактеризовано зміст організації діло-
водства в адміністративних установах Чернігівської губернії у вказа-
ний період. Проаналізовано видові групи управлінських документів, їх 
структуру, склад реквізитів, способи упорядкування. Виявлено служ-
бові документи, що використовувалися лише у регіоні з генерал-гу-
бернаторською формою керування. Визначено структуру Канцелярії 
чернігівського цивільного губернатора та Чернігівського губернського 
правління, розкрито порядок організації діловодства в них. Виявлено 
специфічні функції адміністративних установ Чернігівської губернії, 
характерні лише для цього регіону.

Заступник директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Те-
тяна Олександрівна Ємельянова 14 квітня 2010 р. захистила дисерта-
цію на тему “Аудіовізуальні документи в державних архівах України: 
організація доступу та використання інформації, що міститься в них 
(1930–2007 рр.)” (науковий керівник – к. і. н., с. н. с. Н. М. Христо-
ва, офіційні опоненти –  д. і. н., проф. М. Г. Щербак та к. і. н., доц. 
В. В. Бездрабко). Дисертація присвячена комплексному дослідженню 
аудіовізуальних документів (АВД), що зберігаються в державних ар-
хівах України, організації доступу до них та використанню аудіовізу-
альної документної інформації. Уперше в українському архівознавстві 
досліджено склад і зміст АВД, їх інформаційний потенціал, правові та 
науково-методичні засади організації доступу до них та використання 
документної інформації. Доведено необхідність та можливості засто-
сування сучасних технологій у використанні інформації цих видів ар-
хівних документів. Сформульовано пропозиції щодо подальшого удо-
сконалення роботи державних архівів України стосовно задоволення 
зростаючих потреб суспільства в ретроспективній аудіовізуальній ін-
формації та нових прогресивних шляхів використання інформаційних 
ресурсів Національного архівного фонду. 

Того ж дня відбувся захист дисертації провідного фахівця Цен-
трального державного історичного архіву України, м. Львів Ростисла-
ва Ігоровича Мельника на тему “Організація архівної справи у Польщі 
(1945–2005 рр.)” (науковий керівник – д. і. н., проф. І. Б. Матяш, офі-
ційні опоненти – д. і. н., доц. М. Г. Палієнко та  к. і. н. І. Є. Антоненко) 
присвячена комплексному дослідженню організації архівної системи в 
Польщі у повоєнний період. Найбільша увага приділена вивченню фор-
мування моделі організації архівної справи в державі. Ця модель хро-
нологічно розбита дисертантом на два часові відтинки – 1945–1983 і 
1983–2005 рр. У дисертації розглянуто також комплектування та опра-
цювання польськими архівами документів державного архівного фонду 
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та їх використання, зокрема шляхом оприлюднення різними каналами 
соціальної комунікації. На основі аналізу нормативно-правової бази та 
інших джерел встановлено причини, передумови й наслідки реформу-
вання архівної галузі Польщі, визначено принципи організації архів-
ної справи в цій країні, з’ясовано правовий статус державної архівної 
служби Польщі, висвітлено її внутрішню структуру й інституційний 
розвиток упродовж другої половини ХХ ст. Охарактеризовано право-
ві, теоретичні й методичні аспекти процесу формування Державного 
архівного фонду та комплектування його документами фондів дер-
жавних архівів. З’ясовано принципи організації архівних документів у 
державних архівах, проаналізовано основні етапи їх опрацювання. Роз-
глянуто правові підстави організації доступу до архівних документів у 
польських архівах, форми й напрями використання архівної інформації. 
Проаналізовано також основні напрями наукової та видавничої діяль-
ності державної архівної служби Польщі.

За спеціальністю 07.00.06 відбувся захист чотирьох дисертацій. 
Так, 5 липня 2010 р. провідний фахівець апарату Ради національної 

безпеки і оборони України Оксана Ігорівна Ємчук захистила дисерта-
цію на тему “Сергій Іванович Маслов (1880–1957) як учений, органі-
затор архівної та бібліотечної справи” (науковий керівник – д. і. н., 
проф. І. Б. Матяш, офіційні опоненти – д. і. н., проф. Г. І. Ковальчук та 
к. і. н., с. н. с. І. М. Мага). Дисертація присвячена вивченню наукової 
спадщини відомого ученого-гуманітарія С. І. Маслова в царині архів-
ної та бібліотечної справи, яка досі не була предметом комплексно-
го історико-джерелознавчого дослідження. Уперше розглянуто процес 
формування особистості талановитого вченого, широкого кола його на-
укових інтересів під впливом родинного оточення та наукової школи 
В. М. Перетца. На підставі аналізу архівних джерел фонду особового 
походження С. І. Маслова уточнено і конкретизовано основні напрями 
його наукової творчості, з’ясовано цінність його праць та їх актуаль-
ність. Висвітлено внесок вченого у розвиток архівної освіти в Україні, 
описано науковий доробок зі спеціальних історичних дисциплін. Роз-
глянуто книгознавчі та бібліографічні праці С. І. Маслова, етапи фор-
мування його особистої цінної за складом фондів бібліотеки. 

Того ж дня відбувся захист дисертації співробітниці Волинського 
національного університету імені Лесі Українки Валентини Василівни 
Кихтюк на тему «Історична топоніміка Волині: формування, дже-
рела, зв’язок із розвитком суспільства» (науковий керівник – к. і. н., 
доц. Г. В. Бондаренко, офіційні опоненти – д. і. н., проф. І. Н. Войце-
хівська та к. і. н., доц. В. Б. Атаманенко). Дисертація присвячена дослі-
дженню впливу суспільно-історичних процесів протягом ХІ–ХХ ст. на 
виникнення та, в окремих випадках, зміну і зникнення назв населених 
пунктів Волині (у межах сучасної Волинської обл.). Актуальність теми 



ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ218

зумовлена зростанням суспільного інтересу до вивчення історії окремих 
регіонів України, потребою в патріотичному вихованні молоді на фак-
тах з історії рідного краю, конкретних населених пунктів, у тому числі 
через призму історичної топоніміки. Вивчення генези топоніміки у тіс-
ному зв’язку з історичним досвідом соціуму дозволяє більш ґрунтовно 
з’ясувати історію конкретного краю чи місцевості.  Уперше у вітчиз-
няному джерелознавстві комплексно досліджено історичну топоніміку 
Волині. Зміни ойконімії краю вивчено як соціально-культурне явище 
в історичному аспекті і в прив’язці до природного середо вища. На 
основі вивчення назв географічних об’єктів Волині уперше розглянуто 
важливі в історії краю події, пов’язані з етапами формування території 
регіону, виникнення і розвитку населених пунктів, а також історичні 
процеси розселення і переселення (міграції) людності. Дослід жено то-
поніми, пов’язані з історичними постатями, які саме завдяки топонімам 
збереглися в історичній пам’яті народу. Уперше проаналізовано істо-
ричні процеси та чинники, що призвели до зникнення великої кількості 
населених пунктів з адміністративної карти Волині. Виконано такі за-
вдання: з’ясування  особливостей ойконімів у історії Волині як в ціло-
му, так і окремих її періодів; вивчення впливів розвитку суспільства на 
місцеві топоніми; аналіз ойконімів як джерел відображення історики-
географічного середовища лінгвістичними засобами; аналіз назв насе-
лених пунктів Волині з позицій історичної географії та порівняльно-іс-
торичного мовознавства. Результати дослідження дозволяють суттєво 
поглибити знання з історичного минулого краю, збагачують здобутки з 
історичного краєзнавства. 

26 січня 2011 р. відбувся захист дисертації завідувача відділу Бі-
лоцерківської міської централізованої бібліотечної системи Євгенія 
Анатолійовича Чернецького на тему “Формування і соціальне струк-
турування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці 
XVIII – першій третині XIX ст.: генеалогічний та історико-демогра-
фічний аналіз” (науковий керівник – к. і. н., с. н. с. С. Л. Зворський, 
офіційні опоненти – д. і. н., проф. Войцехівська І. Н. та к. і. н., с. н. с. 
В. В. Томозов). У дисертаційній роботі на підставі родоводів проаналі-
зовано формування різних груп, з яких складалася шляхта Радомишль-
ського повіту – аристократії, середньої та дрібної шляхти. З’ясовано, 
що в цьому середовищі були представлені як місцеві, так і захожі роди. 
Останніх найбільше були з Волинського воєводства та Великого кня-
зівства Литовського. Досліджено соціальну структуру, чисельність та 
територіальне розміщення різних груп шляхти. Обґрунтовано кордони 
між різними групами шляхти в залежності від їх багатства, престижу 
і роду занять. Розглянуто зміни, що відбулися в традиційній структурі 
шляхти, особливо після Листопадового повстання 1830 р. і дали старт 
процесам її декласації. З’ясовано сенс розселення шляхти в межах од-
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ного маєтку, на що впливала його управлінська, виробнича, комуніка-
ційна структура, а також план власника маєтку щодо забезпечення без-
пеки останнього.

23 лютого 2011 р. відбувся захист дисертації старшого науково-
го співробітника відділу архівознавства УНДІАСД Марини Вікторівни 
Ковтун на тему “Українська архівна періодика як джерело вивчення 
історії архівної справи (1947–2007 рр.)” (науковий керівник – д. і. н., 
проф. І. Б. Матяш, офіційні опоненти – д. і. н., проф., чл.-кор. НАН 
України Л. А. Дубровіна та к. і. н. Ю. А. Прилепішева). Дисертацій-
на робота присвячена комплексному дослідженню української архівної 
періодики (1947–2007 рр.) як джерела вивчення історії архівної справи. 
Охарактеризовано основні етапи існування УАП зазначеного періо-
ду, проаналізовано її структуру та зміст, редакційний склад і автуру. 
Здійснено джерелознавчий аналіз змісту публікацій на сторінках УАП 
задля з’ясування основних тенденцій і напрямів розвитку історії архів-
ної справи в Україні. Встановлено, що досліджувані видання мають 
великий інформативний потенціал, історичну цінність та є важливим 
джерелом при вивченні історії архівної справи в Україні. Суттєво допо-
внюють виклад матеріалів дисертації додатки: відомості про головних 
редакторів журналу “Архіви України” (1947–2010 рр.); списки редколе-
гій “Архівів України” за цей час; перелік фахових видань (наукові ви-
дання УНДІАСД; фахові видання державних архівних установ; фахові 
видання місцевих державних архівних установ) та ін.

Крім того, 14 вересня 2010 р. на доручення ВАК України і відповід-
но до вимог п. 35 “Порядку присудження наукових ступенів і присво-
єння вченого звання старшого наукового співробітника”, а також вимог 
п. 7 “Положення про спеціалізовані вчені ради”  у спецраді К 26.864.01 
було проведено переатестацію викладача ВНЗ у Кіровограді Олексан-
дра Анатолійовича Лукашевича, який захистився у Росії у 1995 р. За 
підсумками розгляду дисертації, виступу дисертанта і його відповідей 
на запитання членів спецради та результатами таємного голосування 
спецрада ухвалила переатестувати О. А. Лукашевича і присудити йому 
ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.10 – доку-
ментознавство, архівознавство.

Загалом за весь час діяльності спецради в ній захищено 43 дисе-
ртації, з них 28 – за спеціальністю 07.00.06  і 15 – за спеціальністю 
27.00.10 та проведено одну переатестацію. За місцем роботи дисертан-
тів представлено всі основні регіони України (крім Закарпаття і Кри-
му), майже половина фахівців (21 особа) працюють в установах і ВНЗ 
Києва. Звітний період прикметний і тим, що у спецраді успішно захис-
тилися перші випускники аспірантури УНДІАСД (Т. О. Ємельянова, 
Р. І. Мельник, М. В. Ковтун). На черзі  – наступні захисти.
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У зв’язку з тим, що 7 липня 2010 р.  закінчився термін повноважень 
спецради, до ВАК України було подано пакет документів для продо-
вження її діяльності. Постановою президії  ВАК України від 1 липня 
2010 р. № 16–06/5 спеціалізованій вченій раді К 26.864.01 було надано 
право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій терміном 
на два роки (з 15 липня 2010 р. по 15 липня 2012 р.). Водночас від-
булися і часткові зміни у складі спецради, в якій налічується 16 осіб. 
Втім, ядро спецради залишається стабільним, а її члени незмінно де-
монструють наукову вимогливість, принциповість, об’єктивний підхід 
при розгляді дисертаційних робіт.
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І. Я. ЛОСІЄВСЬКИЙ*

НОВЕ ВИДАННЯ АРХІВНИХ
ДОКУМЕНТІВ

З ГЕНЕАЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДВОРЯНСЬКИХ РОДІВ

СЛОБОЖАНЩИНИ

Родословная книга потомственных 
дворян Харьковской губернии : сб. док. / 
Гос. архив Харьков. обл., Харьков. част-
ный музей городской усадьбы. – Х. : 
ХЧМГУ, 2010.– 613 с.

Протягом останніх двох десяти-
літь не згасає інтерес до генеалогіч-
них розвідок. Сьогодні копітка ев-
ристична робота у царині досліджень історії родини і роду набирає ще 
потужніших обертів.

У цьому контексті надзвичайно актуальною стає публікація дже-
рел з генеалогічної тематики, особливо, якщо це стосується джерел 
маловивчених і досі не представлених у друкованому вигляді. Такою 
першопублікацією є спільний проект видання “Родословной книги 
потомственных дворян Харьковской губернии”, здійснений співробіт-ых дворян Харьковской губернии”, здійснений співробіт-”, здійснений співробіт- співробіт-співробіт-
никами Державного архіву Харківської області та Харківського при-
ватного музею міської садиби.

Родовідна книга спадкових дворян Харківської губернії зберігаєть-
ся у Держархіві Харківської області і є цінним джерелом з поки мало 
дослідженої генеалогії дворянських родів Слобідської України. Можна 
стверджувати, що оприлюднення цих документів набуває особливої 
значущості, оскільки дворянські родовідні книги збереглися не у всіх 
областях України і за архівною класифікацією є особливо цінними, 
доступ до них обмежено, з іншого боку – їх публікація дає змогу 
полегшити доступ до рукописних джерел, прочитання яких викликає 
певні труднощі. 

Рецензоване видання складається з передмови, вступної статті, 
основної частини, яка містить публікацію документів, додатка–списка 

* Лосієвський Ігор Якович – доктор філологічних наук, професор кафедри 
бібліотекознавства і соціальних комунікацій Харківської державної академії 
культури, завідувач науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій 
рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України.

© І. Я. Лосієвський, 2011
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дворян, внесених у дворянську родовідну книгу Слобідсько-Україн-
ської губернії 1786 р. та змісту, складеного у вигляді алфавітного спис-
ку родів, занесених в родовідну книгу, що публікується. 

У передмові визначено актуальність, ступінь розробленості теми 
генеалогії та історії спадкового дворянства Слобідської України, об-
грунтовано спрямованість видання на привернення уваги до всебічного 
дослідження проблеми. 

У вступній статті “Від упорядників” розкрито особливості архео-
графічного опрацювання документів під час підготовки збірника. 
Колектив упорядників (О. С. Гнезділо, О. С. Коптєва, Л. М. Момот, 
Л. А. Панасенко, А. Ф. Парамонов, О. В. Сафонова) зважено і водночас 
креативно, враховуючи складності, що можуть виникнути при сприй-
нятті документів, підійшов до вибору прийомів та засобів публікації. 
При підготовці до видання Родовідної книги застосовано науково-кри-
тичний засіб передачі тексту документів ХІХ –поч. ХХ ст., при цьому 
збережено орфографічні особливості тексту, що значно розширює коло 
потенційних читачів і дослідників.

Враховуючи особливості подачі інформації в оригіналі у табличній 
формі, з метою полегшення користування, упорядники опублікували 
дані документи у вигляді відповідей на певні запитання. Причому, дані 
про дворянські роди систематизовано у виданні за абеткою, а не за міс-
цем розташування у Родовідній книзі. Отже, це робить збірник доку-
ментів певним чином ще й довідником. 

Не можна не відзначити загальний обсяг опрацьованого і поданого 
у друкованому вигляді матеріалу – 613 сторінок.

На жаль, видання здійснено вкрай недостатнім накладом – усього 
200 примірників.

Інформаційну цінність збірника, на нашу думку, збільшив би гео-
графічний покажчик, який би міг наочно представити географію дво-
рянських родів Слобожанщини.

Доцільним було б також розмістити у виданні схеми генеалогічних 
дерев дворянських родів – так званих “поколінних розписів”, які є в 
оригіналі документів, або проілюструвати його зображеннями гербів 
хоча б деяких родів, до яких належали такі видатні особистості, як, на-
приклад, мікробіолог, лауреат Нобелівської премії Ілля Мечников або 
письменник Григорій Квітка-Основ’яненко.

Задум упорядників реалізовано успішно: видання стало вагомим 
внеском у базу дослідження генеалогії дворянських родів і може бути 
корисним не тільки для фахівців – істориків, архівістів , працівників 
музеїв, бібіліотек, але й краєзнавців, всіх, хто самостійно досліджує іс-
торію своєї родини, розшукує своє родове коріння.
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Т. В. ВРОНСЬКА*

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
РАДЯНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ
НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ

Кентій А. В. Радянський рух Опо-
ру на окупованій території Украї-
ни / А. В. Кентій, В. С. Лозицький, 
М. А. Сло бодянюк. – К., 2010. – 98 с. – 
(Серія “Україна. Друга світова війна. 
1939–1945”).

На зміну ХХ сторіччю, яке яви-
ло світу рукотворні провали в істо-
ричній пам’яті декількох поколінь 
людей, прийшло ХХІ, коли вже не 
бракує дослідників, котрі своїми науковими доробками сприяють пере-
ходу від незнання цілих пластів минулого до знання глибокого і по-
части навіть неупередженого. Здавалося, що вже добігає кінця і “мітин-
говий” період в історії України і на зміну йому нарешті прийшов час 
зважених досліджень, які поряд із пошуком цікавих і нових перспектив 
відкривають можливість кращого зрозуміння минулого.

Втім, нині такі оптимістичні очікування, на жаль, наштовхнулися 
на нові реалії як у вітчизняній, так і зарубіжній історіографії. З од-
ного боку – помітною стала тенденція до висвітлення раніше замов-
чуваних сторінок вітчизняної історії, що призвело до зворотного про-
цесу – штучного створення нових проблемних лакун, які заважають 
об’єктивному історіописанню, створенню цілісної картини нашої ми-
нувшини, зокрема й історії Другої світової війни. З іншого – активізу-
валися реваншистські спроби певних політичних сил, а іноді й науков-
ців, реанімувати у суспільній свідомості міфологізовані образи Сталіна, 
а отже й виправдати систему терору і репресій, застосовану ним у Ра-
дянському Союзі. 

Серед тем, які стали до певної міри “неперспективними” у контек-
сті дослідження історії Другої світової війни, опинилися й ті, що стосу-
ються організації радянського руху Опору, народного ополчення, вини-
щувальних загонів тощо. Лише завдяки окремим дослідникам вивчення 

* Вронська Тамара Василівна – доктор історичних наук, головний 
науковий співробітник Інституту дослідження проблем державної безпеки 
СБУ.

© Т. В. Вронська, 2011
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різноманітних форм партизанського руху в Україні упродовж останніх 
двох десятиріч залишалося дійовим. Серед них пальму першості на-
дійно утримували знані історики-архівісти В. Лозицький та А. Кентій.

Рецензоване наукове видання “Радянський рух Опору на окупова-
ній території України”, що складається з двох історичних нарисів, є 
дослідженням, у якому на основі критичного аналізу вже опублікова-
них матеріалів і нових документів подається сучасне бачення органі-
заційних заходів, функціонування партизанських загонів та підпільних 
організацій на окупованій ворогом території.

На відміну від багатьох праць, що вийшли друком за радянських 
часів та в останні два десятиліття, обидва історичних нариси, вміще-
ні у рецензованому виданні, базуються не на глорифікації діяльності 
радянських партизан і підпільників, чи, навпаки – на повному їх не-
прийнятті, а позначені об’єктивним аналізом всіх аспектів радянського 
руху опору.

У кожному з нарисів подається чітка періодизація розгортання 
партизанського руху та підпільної боротьби, аналізуються особливості 
кожного етапу. 

Наукова розвідка “Боротьба в тилу нацистських окупантів на те-
риторії України: радянські партизани у 1941–1944 рр.” в авторстві 
А. Кентія та В. Лозицького відповідає всім головним критеріям кано-
нічної нау ково-популярної праці. Вона добре структурована, характе-
ризується зваженою та збалансованою подачею відомих та нових фак-
тів і охоплює всі ключові проблеми з досліджуваної тематики.

Передусім аналізуються головні чинники виникнення та розвитку 
європейського та радянського руху Опору на окупованій території, на-
водяться їх суттєві відмінності. 

У невеликому за обсягом нарисі дослідникам вдалося створити 
об’єктивну картину розгортання партизанської війни на окупованій 
нацистами території України, розкрити особливості кожного її етапу, 
складові практичної діяльності. 

На сторінках рецензованої праці А. Кентія та В. Лозицького, як і в 
інших їх наукових доробках, зважений та поміркований аналіз станов-
лення і розгортання підпільно-партизанського руху. Не оминули авто-
ри й проблемні питання цього процесу. Ними уважно й неупереджено 
розглядаються труднощі як об’єктивного, так і суб’єктивного характе-
ру, прорахунки та недоліки, які зрештою призвели до прикрих невдач. 
Вони цілком слушно підкреслюють, що партійні директиви та заклики 
не сприяли розгалуженню мережі партизанського руху й антифашист-
ського підпілля, бо найкращим чином розтлумачені на папері тактика 
та методи партизанської боротьби ще мали бути втіленими у життя, а 
зробити це у той час було дуже важко. До того ж партійні, радянські, 
військові структури та органи держбезпеки діяли не скоординовано, що 
також негативно впливало на розвиток партизанського руху.
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Тим часом, драматичне становище на фронтах, відсутність матері-
альної бази, засобів зв’язку, брак відповідного досвіду й належно під-
готовлених осіб, котрі мали б очолити партизанські загони, та інші не 
менш важливі обставини гальмували процес налагодження руху народ-
них месників у тилу ворога.

Насиченість тексту статистичними матеріалами не лише не заважає 
сприйняттю цілісного подієвого полотна, а навпаки – дозволяє читачеві 
дійти неупереджених висновків щодо реального стану речей у розвитку 
партизанського руху на окупованій території.

Коректне та виважене оперування цифрами і фактами дозволило 
авторам довести суттєві розбіжності між офіційною, сфальсифікова-
ною статистикою та реальним станом речей у здобутках радянського 
руху Опору на окупованій території України. 

Визначивши основні причини невдач радянського партизанського 
руху та підпілля у 1941–1942 рр., автори дають змогу читачеві розі-
братися й глибше зрозуміти ті зміни, які відбулися в період найбіль-
ших успіхів, зокрема зазначаючи: “Партизанський рух 1941–1944 рр. в 
Україні пройшов складний і драматичний шлях розвитку, перетворив-
шись на важливий фактор вигнання з української землі гітлерівських 
окупантів”.

М. Слободянюк у нарисі “Радянське антифашистське підпілля” ви-
світлює особливості організації цієї складової радянського руху Опо-
ру. Від партизанського руху його відрізняли організаційно-структур-
ні особливості та деякі специфічні риси боротьби в умовах окупації. 
Спільним було те, що як і партизанський рух, партійно-комсомольське 
підпілля формувалося “зверху”, хоча певна його частина дійсно вини-
кла стихійно, внаслідок щирого бажання людей, які опинилися на оку-
пованій території, у можливий за тих нелегких умов спосіб боротися з 
агресором.

Висвітлюючи перші місяці нерівного протистояння радянських 
підпільників з досвідченим противником, автор аналізує катастрофічні 
провали, причини численних людських втрат й інші фатальні наслідки, 
зумовлені низкою прорахунків організаційного характеру, а також – 
ефективною роботою німецьких спецслужб, а іноді й слабкодухістю та 
зрадою тих, хто був залишений для роботи у підпіллі на окупованій 
території України.

Разом з тим, наводячи приклади практичної діяльності представ-
ників радянського підпілля, він доходить аргументованого висновку, 
що у найважчі місяці окупації все ж вдалося завдати відчутної шкоди 
противнику, створити атмосферу невпевненості та нервозності для оку-
паційної влади.

У цілому факти, вміщені у рецензованому виданні, дозволяють зро-
бити висновок, що, незважаючи на труднощі та недоліки, радянський 
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рух Опору на окупованій території виявився однією з найбільш яскра-
вих і трагічних сторінок війни. Він свідчив про нездоланність сили 
духу українського народу, небажання коритися окупаційній політиці, 
готовність до пожертв в ім’я свободи своєї Батьківщини.

Зважаючи на актуальність дослідження, його науково-теоретичний 
рівень та великий інтерес до праць подібної тематики, рецензоване ви-
дання варто було б перевидати більшим тиражем, попередньо усунув-
ши деякі тематичні та текстуальні повтори, які мають місце у друго-
му нарисі М. Слободянюка, який перегукується з працею А. Кентія та 
В. Лозицького.

Видається також доцільним рекомендувати Міністерству науки і 
освіти України, яке стурбоване підготовкою нових підручників для ви-
щих і середніх навчальних закладів, використати рецензовані праці, а 
також залучити цей науковий доробок до методичних матеріалів. Це, 
на наше глибоке переконання, сприятиме створенню реальної, чесної 
картини війни, яку не доведеться переписувати під впливом політичної 
кон’юнктури.
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О. В. КОЗАРЕНКО*

ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Шептицький Андрей. Пастирські 
послання / упоряд.: Оксана Гайова, Ро-
ман Тереховський ; редкол.: Михаїл 
Гринчишин, Богдан Дзюрах, Гліб Лон-
чина, Рафаїл Турконяк, Михайло Перун 
[та ін.]. – Львів : Артос, 2007. – Т. 1 : 
1899–1914 рр. – L, 1014 с.; Т. 2 : 1918–
1939 рр. – 2007. – ХІІ, 1248 с.; Т. 3 : 
1939–1944 рр. – 2010. – ХХХІІ, 828 с.

Видання “Пастирських послань” 
митрополита Андрея Шептицького в 
Україні є значною віхою у вивченні історії релігійної думки в Україні 
ХХ ст. і продовжує публікацію джерел, присвячених життю і діяльнос-
ті глави УГКЦ, яке було започатковане у середині 90-х років ЦДІАЛ 
спільно з Постуляційним Центром беатифікації митрополита Андрея 
Шептицького.

У радянський період упродовж кількох десятиліть праці митропо-
лита були забуті на Україні, а його вчення і діяльність подавалися у 
перекрученому вигляді. Сьогодні неупереджений читач зможе зробити 
свої висновки.

Кілька бібліографічних нотаток. Перша спроба видання “Пастир-
ських послань” митрополита Андрея була здійснена 1935 року, ще 
за його життя. До публікації увійшли пастирські послання за 1899–
1901 роки. Спроба перевидати “Пастирські послання” була здійснена у 
1965 р. у Торонто. Фактично до видання увійшли пастирські послання 
від 1899 по 1902 рік. У передмові до книги Голова постуляційної Комі-
сії у справах Святих, єпископ Михаїл Гринчишин писав: “...припускає-
мо, що є ще й такі не оприлюднені твори Митрополита й документи, 
які ще не надійшли до нашого відома. Про інші хоч і знаємо, то їх не 

* Козаренко Олександр Володимирович – доктор мистецтвознавства, про-
фесор Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, декан 
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маємо”. Лише зі здобуттям незалежності Україною та розсекреченням 
архівів, науковці та дослідники історії Церкви отримали змогу озна-
йомитися з творами Андрея Шептицького у повному обсязі. Наукова 
праця над виданням збірників документів та матеріалів розпочалася у 
1990 році, коли архівом було заплановано видання серії збірників до-
кументальних матеріалів про життя і діяльність митрополита Андрея 
Шептицького та історію УГКЦ першої половини ХХ століття. Упо-
рядники поставили перед собою важливе та відповідальне завдання: 
віднайти, ідентифікувати, класифікувати та археографічно опрацювати 
повні тексти пастирських послань та праць митрополита, які зберіга-
ються у архівах та бібліотеках не тільки України, але й за кордоном. 
Труднощі у виявленні і опрацюванні пастирських послань та творів 
Андрея Шептицького полягали також у відсутності повної бібліографії 
творів митрополита. У 1926 р. єпископ Йосиф Боцян склав першу ано-
товану бібліографію пастирських послань митрополита, яка охоплюва-
ла твори митрополита з 1899 по 1919 рр. До бібліографії увійшли 59 
оригінальних і спільних пастирських послань. Доповнення бібліографії 
творів митрополита Шептицького здійснювалося і пізніше. Рецензова-
не видання є першою спробою видання повного зібрання морально-
пасторальної спадщини митрополита Андрея Шептицького за весь пе-
ріод його архипастирської діяльності з 1899 по 1944 рік. Особливістю 
видання є те, що упорядники уникнули осучаснення тогочасної мови 
і стилю митрополита Андрея Шептицького, що було характерно для 
попередніх видань. Тексти документів подано за їх першою прижит-
тєвою публікацією чи неопублікованим оригіналом. Для полегшення 
розуміння змісту послань наприкінці кожного тому вміщено словник 
застарілих слів і словосполучень. До кожного тому складено науково-
довідковий апарат: іменний і географічний покажчики, список умов-
них скорочень, перелік документів тощо. Вдалим є також застосування 
хронологічного принципу публікації документів, що дозволяє яскраво 
показати еволюцію морально-богословської думки митрополита упро-
довж багатьох років архипастирського служіння.

До першого тому увійшли 52 пастирські послання, написані митро-
политом до початку Першої світової війни. Умовно послання можна 
розділити на три категорії: 1) послання до духовенства, 2) послання до 
народу, 3) послання до духовенства і вірних. Більше половини послань 
цього періоду адресовані віруючим. Слід зазначити, що вже перші по-
слання митрополита привернули увагу західноукраїнської інтеліген-
ції та широкої громадськості. У листі до митрополита від 30 березня 
1901 року письменник Андрій Чайковський писав: “...признаюсь, що 
ті листи пояснили мені багато річей, котрі я розумів зовсім інакше...” 
І далі: “Листами сими з’єднали собі, Високопреосвященний, руський 
народ, котрий Вашу номінацію, як і кождий факт загального значен-



ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ 229

ня, прийняв недовірчиво”. Високо оцінював твори митрополита Шеп-
тицького Іван Франко. Він зазначав, що листи Андрея Шептицького 
написані живою мовою, подекуди на народному діалекті (наприклад, 
гуцульському) і водночас на високому інтелектуальному рівні.

Увагу дослідників, які вивчають взаємини митрополита з націо-
нальними меншинами Галичини початку ХХ ст., приверне послання 
1902 року – “О канонічній візитації”. Під час канонічної візитації 
єпархій представники єврейських громад Галичини виходили митропо-
литу назустріч із сувоями Тор і таким чином вітали його. Митрополит 
у відповідь звертався до них з коротким словом на івриті. Ці факти 
стали причиною того, що віденська антисемітська преса звинуватила 
Шептицького у філосемітизмі. У розділі “Мої єврейські мови” цього 
ж послання митрополит пояснював свою поведінку: “Коли виджу пе-
ред собою зібраних жидів, готових мене послухати, не можу не виді-
ти в них ближніх, наражених на вічну погибель. Тому уважаю за свій 
обов’язок скористати з тої нагоди, щоби їм передати хоч одно слово 
Божого об’явлення, роблю се, промовляючи до них. Промовляю же їх 
бесідою і їх виговором, бо такою є практика Церкви Христової від 
двадцяти віків; проповідники Євангелія застосовуються все до людей, 
котрим проповідають”. (Т. 1, с. 418).

У додатках до тому вміщено документи та статті, які необхідні для 
кращого розуміння історичного контексту подій того часу: згаданий 
лист письменника Андрія Чайковського до митрополита Шептицького 
(1901), стаття Івана Франка “Соціальна акція, соціальне питання і со-
ціалізм. Уваги над Пастирським посланієм А. Шептицького “О квестії 
соціальній” (1904) та стаття єпископа Йосифа Боцяна “Пастирські лис-
ти Митрополита Андрея (літературний огляд)” (1925), яка є своєрідним 
вступом до творів митрополита.

У другому томі вміщено твори митрополита, написані у період між 
двома світовими війнами, тобто після повернення із заслання у 1917 р. 
і до початку Другої світової війни. Це складний період для розбудови 
Української греко-католицької Церкви, з огляду на складне міжнарод-
не становище у Європі та внутрішню політичну ситуацію у Західній 
Україні. Том поділений на три частини: “Пастирські послання” ( до 
розділу ввійшли 72 послання), “Праці на тему церковної єдності” та 
“Морально-пасторальні праці”. Вперше широкий загал може ознайоми-
тися із працями митрополита на тему церковної єдності, опубліковані 
англійською та французькою мовами, які були доступні лише фахівцям 
з церковної історії. Серед них – стаття “Місія чернецтва у справі єд-
нання церков” (1923), доповідь митрополита Андрея Шептицького про 
католицьку місіонерську роботу в країнах, які утворювали Російську 
імперію (1922), праці “Психологія унії” (1925) і “Дві ментальності” 
(1926) та інші. 
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До третього тому увійшли твори митрополита написані під час 
Другої світової війни. Це особливий період у діяльності митрополи-
та Андрея Шептицького. Як влучно зауважив у передмові до третього 
тому Мирослав Маринович, “... вони мали непроханого співавтора – 
Другу світову війну” (т. ІІІ, с. Х). Третій том містить 56 (sic!) пастир-
ських послань, звернення, декрети митрополита Андрея, правила до 
декретів за 1940–1944 роки та інші документи, написані в цей період. 
Після початку Другої світової війни і входженням радянських військ на 
територію Західної України митрополит, передбачаючи репресії про-
ти греко-католицької Церкви, розпочинає підготовку щорічних Львів-
ських архиєпархіальних соборів. Такі єпархіальні собори проводилися 
щороку, загалом відбулося 5 єпархіальних соборів. Цілісна збірка де-
кретів і постанов Львівських архиєпархіальних соборів 1940–1944 ро-
ків публікується вперше. Упорядники не обмежилися опублікованими 
працями митрополита цього періоду. З огляду на репресії і цензуру з 
боку окупаційного режиму, чорнові редакції пастирських послань на-
бувають важливого значення, оскільки багато документів цього часу 
збереглися лише в рукописах.

Надзвичайно цікавим джерелом для дослідників історії архівної 
справи в Україні є спогади митрополита Андрея про створення ми-
трополичого архіву до історії Української церкви та роздуми про важ-
ливість архіву для справи церковної єдності, записані у липні–серпні 
1944 р. (оригінал документа зберігається у Центральному державному 
архіві вищих органів влади та управління України). Слова митрополита 
Андрея Шептицького не втратили актуальності й нині: “....Апологія унії 
все буде тільки потрібною зовнішньою формою. Найліпшу оборону, 
дає об’єктивна правда, тому так конечні архіви й історична правда 
та об’єктивність істориків” (Т. ІІІ, с. 676).

Рецензоване видання є важливим джерелом для вивчення життя 
і діяльності митрополита Андрея Шептицького. Воно детально ілю-
струє розвиток його богословської думки, ставлення до тих чи інших 
історичних подій, громадянську позицію. Широка громадськість з не-
терпінням чекає появи четвертого і останнього тому видання, куди 
увійдуть спільні пастирські послання, звернення єпископату УГКЦ 
за 1904–1944 роки, що висвітлюють роль греко-католицької Церкви у 
суспільно-політичному та економічному житті краю, діяльність єпис-
копів Григорія Хомишина, Йосафата Коциловського, Григорія Лакоти 
та єпископів, що опікувалися українськими громадами в США, Канаді, 
Бразилії, Аргентині, та низка інших маловідомих документів богослов-
ської спадщини митрополита Андрея Шептицького.
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ГЕНЕАЛОГІЧНА ЕВРИСТИКА:
АЛГОРИТМ ТА ДЖЕРЕЛА

Актуалізація генеалогічних досліджень у ХХІ ст. зумовлена тими 
соціальними завданнямя, що вирішує суспільство за допомогою генеа-
логічної інформації. 

Генеалогія наукова має власну історію, методологію, методики до-
сліджень, до її завдань відносять вивчення генеалогічних джерел, пере-
вірку їх достовірності, створення довідників з генеалогії тощо.  

Генеалогія генетична (ДНК-генеалогія) – новий напрям генеало-
гічних досліджень, розвиток якого дозволить визначити спадкові хво-
роби, спрогнозувати (за умови правильного укладання родоводу) стан 
здоров’я  членів родини.

Генеалогія практична спрямована на підтвердження родинних 
зв’язків певного кола осіб, визначення їх місця в структурі суспільства 
і посідає не останнє місце в системі факторів формування духовних 
цінностей особистості. 

І якщо генеалогія наукова та генетична послуговуються генеалогіч-
ною інформацією, як правило, для проведення подальших досліджень, 
то для генеалогії практичної її пошук є самоціллю.

З цієї точки зору заслуговує на увагу генеалогічна евристика, яка 
в широкому розумінні являє собою мистецтво пошуку генеалогічної 
інформації та встановлює його загальні правила. 

Спробуємо умовно розділити процес пошуку на етапи, визначивши 
послідовність пошукових процедур початківця-генеолога. На першому 
етапі, «доархівному», доцільно зафіксувати вже відому інформацію, 
джерелом якої можуть бути документи сімейного архіву: фото, щоден-
ники, листування, які хоча і не завжди претендують на достовірність, 
але можуть стати відправною точкою для подальших розвідок. 

Важливим прийомом цього етапу є опитування предків, вивчення 
усних історій та легенд роду, а також звернення до опублікованих дже-
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рел: біографічних, географічних та енциклопедичних словників, архів-
них довідників, некрополів, адрес-календарів, пам’ятних книг, адрес-
них довідників, які можуть містити потрібну інформацію. 

Пошуку в архівах може також передувати вивчення інформації у 
Інтернет-мережі, яка наразі є найпопулярнішим та найпотужнішим ге-
неалогічним ресурсом і дуже активно використовується. Генеалогічні 
портали пропонують величезну кількість профільної літератури, баз 
даних, іменних списків тощо. 

Водночас Інтернет виступає потужним каналом комунікації, че-
рез який  ви можете вільно спілкуватися з генеологами усього світу, 
об’єднувати свої зусилля, обмінюватися досвідом, публікувати резуль-
тати своїх досліджень. 

До позитивних моментів Інтернет у цьому контексті слід віднести:
– можливість ведення діалогу з пошуковою системою та гнучкість 

тактики  пошуку залежно від отриманих результатів; 
– формування навичок наукового пошуку, вміння орієнтуватися в 

мережевому просторі, здійснювати первинну селекцію інформації. 
Але суттєвою вадою будь-якої пошукової системи є відсутність  

наукового контролю якості (процес включення інформації до БД не 
контролюється), що може призвести до отримання недостовірної ін-
формації. 

На доархівному етапі варто поновити (або набути) знання щодо ме-
режі архівів та їх профілю, історії державних установ, правових основ 
доступу до генеалогічної інформації, організації архівних документів 
та комплектування архівів. 

Однак на результативність пошуку вплине не лише підготовка до-
слідника, але й хронологічний період дослідження, географічний фак-
тор, станова належність особи щодо якої здійснюється пошук, наявність 
генеалогічних джерел у конкретному архіві. Саме останній чинник має 
суттєве значення для результатів пошуку, оскільки лише впродовж ми-
нулого століття Україна пройшла через громадянську, дві світові війни, 
голодомор, масові репресії населення, що призвело до втрати архівних 
документів.

Для отримання релевантної інформації в архіві доцільно застосову-
вати універсальні евристичні методи: суцільний, вибірковий, інтуїтив-
ний, типологічний, індуктивний, дедуктивний та ін. 

У загальному вигляді процес пошуку слід здійснювати в такому 
порядку:

– встановити хронологічні та географічні межі генеалогічного по-
шуку за адміністративно-територіальним поділом до 1917 р., а також 
визначити конкретні культові установи, де мали здійснюватися ме-
тричні записи (реєстрація). Зіставлення сучасного адміністративно-те-
риторіального поділу з усіма попередніми здійснюють за відповідни-
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ми довідниками адміністративно-територіального поділу та списками 
населених пунктів конкретної губернії. У разі наявності населених 
пунктів з однаковою назвою у різних місцевостях, зміною належності 
конкретних населених пунктів до церковних приходів (у зв’язку з від-
криттям нових і закриттям старих храмів, перенесенням меж прихо-
дів тощо), невизначеністю віросповідання, слід розширити географічні 
межі пошуку;

– виявити за обліковими та довідковими даними архіву фонди, до-
кументи яких можуть бути джерелами генеалогічної інформації, пере-
глянути описи цих фондів (саме вони мають найбільше евристичне на-
вантаження), визначити справи для поаркушного перегляду. 

Доцільно розпочинати роботу з фондами, які містять безпосеред-
ньо генеалогічну інформацію, а далі здійснювати пошук за фондами, 
які опосередковано містять генеалогічні відомості. Проте у будь-якому 
варіанті перевагу слід надавати джерелам офіційного походження, які 
характеризуються об’єктивністю і докладністю інформації, створюють 
переконливу достовірність і документальну обґрунтованість родоводу.

Список генеалогічних ресурсів архівів доволі значний. За змістом 
генеалогічного матеріалу їх поділяють на дві групи: 

1) власне генеалогічні, до яких відносять родоводи у будь-якому 
вигляді (родовідне древо, родовідна таблиця, родовідний (поколінний) 
розпис). Такі джерела зберігаються переважно серед документів дво-
рянської генеалогії – у родовідних книгах і протоколах визначальних 
комісій, складених дворянами (шляхтою) під час визнання їх у дворян-
стві Російської імперії;

2) джерела для укладання родоводу, до яких відносять всі інші 
джерела, що містять інформацію про людину, її життя та оточення (до-
кументи державних і громадських установ, які мають масовий характер 
і визначають родинні зв’язки між людьми, метричні книги культових 
установ, документи переписів населення тощо).

Найінформативнішими джерелами для дослідження родоводів є 
метричні книги та сповідальні відомості.

Метричні книги велися в культових установах та засвідчували 
події хрещення (народження), вінчання (шлюбу), поховання (смерті) 
конкретних осіб, у вигляді хронологічних записів у книжковій формі. 
Розрізняють метричні книги церковні, так звані культово-обрядові (у 
православних церквах почали укладатися не раніше 1722 р.), і грома-
дянські, із статистично-контрольною реєстрацією актів громадянського 
стану. 

Після встановлення радянської влади в Україні реєстрацію (запис) 
актів цивільного стану здійснювали відділи ЗАГС (нині відділи реє-
страції актів цивільного стану) при виконавчих органах місцевої влади.
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Метричні книги про народження (хрещення) дозволяють підтвер-
дити дату народження, дату проведення культового обряду (хрещен-
ня, обрізання, наречення), звання (належність до певного стану і місця 
приписки); прізвища, імена та по батькові батьків, їх віросповідання, 
звання; прізвища, імена і по батькові хрещених батьків, законність і 
незаконність народження. Лише з одного метричного запису дослідник 
може дізнатися імена трьох поколінь:сина, батька та діда.

У метричних книгах православних церков можна зустріти записи 
про хрещення євреїв з поміткою “вихрест”, а також осіб греко-като-
лицького та лютеранського віросповідання.

Метричні книги про шлюб подають відомості про дату взяття 
шлюбу, звання, прізвище, ім’я та по батькові нареченого, віросповідан-
ня, який шлюб (перший – молодий, другий – удівець чи розлучений), 
вік; відповідну інформацію про наречену; прізвища, імена та по бать-
кові (іноді – посаду, чин) свідків (поручителів) шлюбу.

Метричні книги про померлих дозволять встановити дату смерті, 
звання, прізвище, ім’я та по батькові померлого, його вік, від якої хво-
роби помер, дату і місце поховання.

Метричні книги (метричні виписи) слід шукати у фондах культо-
вих установ, відповідних духовних консисторій чи установ, що вико-
нували такі функції.      

Окрім метричних книг культовими установами православної, като-
лицької, греко-католицької конфесій укладалися сповідальні відомості 
(списки), де містилися дані про прізвище, ім’я та по батькові парафія-
нина із зазначенням усіх членів його сім’ї та їх родинних зв’язків, вік 
на час складання списків, відмітку про присутність чи відсутність на 
сповіді. Важливість церковного обліку полягала в тому, що він містив 
точні відомості щодо чисельності міського та сільського православного 
населення. 

Цінним джерелом для генеалогічних досліджень є документи  за-
гальнодержавних переписів населення Російської імперії, перший з 
яких був проведений за указом Петра І 1718–1719 рр., і одержав назву 
“ревізія”, а його основним документом була “ревізька казка”, де фік-
сувалися результати перепису. З 1781 року систему загальнодержавних 
ревізій було поширено на українські землі у складі імперії. 

До ревізьких реєстрів вносили платників подушного податку, неза-
лежно від віку та працездатності, осіб чоловічої статі, за кількістю яких 
встановлювали подушний податок. 

Документи ревізьких казок зберігаються у фондах відповідних 
казен них палат. Копії окремих казок, зроблених для службового ко-
рис тування, зберігаються у фондах дум та управ, а додаткові ревізькі 
казки з 1860-х рр. – у фондах повітових казначейств.
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Переписні книги складалися царським урядом для оподаткування 
селян і міщан, за рахунок податків з яких утримувалися царські війська 
і в Малоросії. До книг вписували жителів міст і приписаних до них сіл, 
(окрім козаків, які служили Російській державі), із зазначенням прізви-
ща, ім’я господаря двору, складу  сім’ї та майнового стану.

Важливість переписного листа (основного документа Всеросій-
ського перепису населення 1897 р.) як генеалогічного джерела важко 
переоцінити, оскільки він містить комплексну інформацію стосовно 
усіх членів сім’ї із зазначенням (за наявності) фізичних вад та хвороб 
(сліпий, німий, глухий, психічно хворий тощо). 

Документи переписів зберігаються у фондах відповідних губерн-
ських і повітових переписних комісій. 

Посімейні списки після прийняття в Росії 1874 р. “Статуту про 
військову повинність” були підставою для складання призовних спис-
ків для осіб податного стану. Посімейні списки для міського населення 
складалися міськими управами, на селян – волосними правліннями по 
кожній сільській громаді. Зі списками можна ознайомитися у фондах 
відповідних міських управ і волосних правлінь. Копії окремих спис-
ків (для службового користування) відклалися: на міщан – у фондах 
міщанських управ, на селян – у повітових з військової повинності при-
сутствіях.

Призовні списки фіксували осіб, які підлягали призову на військо-
ву службу та складалися на підставі посімейних списків і метричних 
виписок, доданих до них. На осіб податного стану списки складалися в 
установах місцевого самоврядування: на селян – у волосних правліннях 
по всіх сільських громадах, що входили до складу волості, на міщан – у 
міських управах, на решту осіб – безпосередньо повітовими установа-
ми. Як генеалогічне джерело призовні списки містять інформацію про 
склад сім’ї (із зазначенням родинних зв’язків і віку усіх членів сім’ї), 
віросповідання, сімейний стан, освіту призовника.

Призовні списки сільського населення зберігаються у фондах від-
повідних повітових з військової повинності присутствіях, міського на-
селення – там само, а також у фондах міських управ, до яких загальні 
призовні списки надходили у копіях для користування.

Формулярні (послужні) списки складалися на чиновників, дер-
жавних службовців, учителів, лікарів, офіцерів і містили окрім відо-
мостей службового характеру (призначення, переведення, звільнення 
від служби, надання відпусток, заохочення), дані про їхні родини. Такі 
списки зберігалися у фондах губернських правлінь, в окремих архі-
вах – як колекції формулярних списків чиновників.

Аналогічні за характером інформації послужні списки представни-
ків духовенства зберігаються у фондах духовних консисторій, а також 
(як частина клірових відомостей) – у фондах церков. 
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Дослідження козацько-старшинської генеалогії проводять пере-
важно за документами Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ, але пошук такої інформації ускладнюється через об-
межену кількість тогочасних джерел. Також слід пам’ятати, що після 
знищення Запорозької Січі козацько-старшинська еліта розчинилася в 
російському дворянстві, тому подальшу їх долю доцільно прослідкува-
ти за джерелами дворянської генеалогії. 

Для дворянської генеалогії найінформативнішими є фонди установ 
дворянського самоврядування – канцелярій губернських і повітових 
предводителів дворянства та губернських дворянських депутатських 
зібрань, при яких працювали визначальні комісії. Протоколи цих ко-
місій та родовідні книги, які укладалися одночасно з протоколами, є 
потужним генеалогічним  ресурсом, де наявне родовідне древо та  роз-
пис поколінь.

Джерелом для дослідження генеалогії дворянства є справа про 
дворянство роду, що містить докази приналежності до цього стану 
(оригінали чи копії виписок з метричних книг, посімейні списки, ре-
візькі сказки та інші документи), а також листування щодо подання ро-
доводів, перевірки доказів визнання, зарахування до роду окремих осіб.

Мемуари, щоденники, листи, що зберігаються переважно у фондах 
особового походження, колекціях, а також самі фонди (родові, фаміль-
ні), приватні колекції документів, приватні архівні зібрання можуть 
містити цінну генеалогічну інформацію.          

Перед початком пошуку будьте готові до того, що в тумані серед-
ньовіччя ви знайдете не аристократичних пращурів (статистично їх не-
значний відсоток у кожній країні), а селян, які були предками більшості 
з нас. Отже актуальною може стати селянська генеалогія, представ-
лена інвентарями маєтків, документами сільськогосподарського і вій-
ськово-кінного перепису, про скасування кріпосного права та іншими.

Інвентар є статистично-економічним описанням певного маєтку, 
укладеним за ініціативою землевласника із зазначенням відомостей про  
господаря, кількість працівників чоловічого роду в сім’ї, характерис-
тики земельного наділу тощо. У ХІХ ст. були запроваджені офіційні 
інвентарі панських маєтків всіх населених пунктів губернії, складання 
яких було покладено на відповідні губернські інвентарні комітети. 

Важливим джерелом з генеалогії селян є документи, пов’язані з ре-
формою 1861 р., зокрема, уставні грамоти і викупні акти на землю.

Документи 1-го Всеросійського сільськогосподарського перепису 
1916 р. зберігаються у фондах відповідних губернських земських управ 
та містять інформацію про власників домогосподарств.

Генеалогічні відомості стосовно міського населення наявні в жур-
налах генеральної перевірки ремісничих і промислових підприємств 
та особливих промислів, метою укладання яких було стягнення відпо-
відних податків. Журнали велися спочатку казенними палатами, зго-
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дом – податковими інспекторами по містах і волостях на всі населені 
пункти волості.

У фондах губернських земських управ зберігалися документи 
1-ого перепису міського населення (1917 р.), який проводився за вста-
новленими формами, що містять генеалогічну інформацію стосовно 
власників двору чи домовласників, квартирантів у кожному дворі чи 
будинку. 

Стягування квартирного податку фіксувалося у списках платни-
ків квартирного податку (введений 1893 р.) населення міста чи його 
частини і було пов’язане з діяльністю казенних палат, а пізніше гу-
бернських і повітових з квартирних податків присутствій, у фондах 
яких відклалися ці списки.

Для проведення генеалогічних досліджень інших верств населен-
ня можна скористатися документами про сплату державних податків, 
у т.ч. з нерухомого майна, поземельного, подоходного, промислового, 
воєнного податків тощо. 

Цінні для генеолога відомості містять документи по виборах до 
Державної думи (до 1-ої Думи – 1905–1906 рр., до 2-ої – 1906–1907 рр., 
до 3-ої – 1911 р., до 4-ої – 1914 р.)  наявні у фондах губернських і 
повітових комісій по виборах до Державної думи, а також міських і 
губернських дум.

Для проведення генеалогічних досліджень, пов’язаних з еміграці-
єю, важливим джерелом можуть стати справи про видавання закор-
донних паспортів, що відклалися у фонді канцелярій цивільних 
губернаторів.

Характеризуючи джерельну базу генеалогічних досліджень ХХ–
ХХІ ст.ст., слід зазначити, що вона набагато більша за обсягом, ви-
довим складом, збереженістю. Найінформативнішими є документи 
з особового складу, які зберігаються в архівних підрозділах підпри-
ємств, установ та організацій. Генеалогічну інформацію можна знай-
ти у фондах виконавчих комітетів рад різних рівнів (подвірні спис-
ки, погосподарські книги, списки платників податку, розкуркулених, 
військовозобов’язаних), військкоматів (списки призовників з відомос-
тями про склад сім’ї, виписки з метричних книг), прокуратури і судо-
вих органів (обліково-слідчі, кримінальні справи), органів партійного 
(радянського) контролю і робітничо-селянської інспекції (списки ре-
пресованих, позбавлених виборчих прав, про перевірку і чистку канди-
датів і членів партії), фондах періоду тимчасової нацистської окупації 
(списки громадян, що перебували на окупованій території, вивезених 
до Німеччини, фільтраційні справи осіб, примусово вивезених до Ні-
меччини, листи і листівки остарбайтерів). 

Цінними джерелами для проведення генеалогічних досліджень мо-
жуть слугувати підготовлені за документами архіву довідкові видан-
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ня, довідники, бази даних, а також наукові публікації та дисертацїї, що 
містять генеалогічну інформацію.

Залежно від результатів пошуку дослідник має визначити напря-
ми своєї подальшої роботи. У разі недостатньої кількості первинної 
архівної інформації для досягнення дослідницької мети, провести до-
датковий пошук інформаційних ресурсів. Якщо виявлена інформація 
задовольняє інформаційну потребу дослідника, слід переходити до 
оформлення результатів пошуку.

В уяві пересічного громадянина генеалогія завжди пов’язана з ге-
неалогічним древом, хоча існує значна кількість варіантів оформлення 
родоводу, але ця тема заслуговує окремої розмови. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що пошук генеалогічної 
інформації є процесом індивідуальним, який потребує від дослідника-
початківця високої інформаційної культури, енергії та бажання отрима-
ти позитивний результат.   

На перспективу генеалогію слід розглядати в контексті методоло-
гічної інтеграції з іншими науками та галузями знань, пов’язаними з 
дослідженням джерел, розробленням дослідницьких методик тощо. 
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ПАМ’ЯТІ
ВІДОМОГО РОСІЙСЬКОГО 

ІСТОРИКА-АРХІВІСТА, 
ТАЛАНОВИТОГО ПЕДАГОГА 

ЄВГЕНІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
СТАРОСТІНА

23 березня світова архівна 
спільноста зазнала непоправної 
втрати: на 76-му році життя відій-
шов у вічність видатний російський 
вчений, історик-архівіст, доктор іс-
торичних наук, професор, завіду-
вач кафедри історії та організації 
архівної справи Історико-архівного 
інституту Російського державного 
гуманітарного університету Євгеній Васильович Старостін.

Він народився 4 листопада 1935 року в м. Соль-Ілецьку Оренбурзь-
кої області у сім’ї лікаря. У ранньому віці залишився без батька, який 
загинув під Ржевом у вересні 1942-го року. Євген Старостін навчався в 
суворовському училищі, служив командиром взводу на Далекому Схо-
ді. І, здається, звідти – на все життя не лише стрункість постави, а й 
залізна дисципліна, чіткість і принциповість у поглядах і справах.

З 1958 року й до останніх днів життя Є. В. Старостіна було по в’я-
зане із Московським державним історико-архівним інститутом (нині – 
Історико-архівний інститут у складі Російського державного гумані-
тарного університету). У цьому всесвітньо відомому архівному виші 
він гідно пройшов нелегкий шлях від студента до директора. До речі, 
Євгеній Васильович був першим, кого не призначили, а обрали на цю 
посаду.

Діапазон наукових інтересів Є. В. Старостіна був надзвичайно ши-
рокий. Він по праву вважається одним із провідних дослідників у га-
лузі суспільної думки Росії, незаперечним авторитетом у сферах дже-
релознавства, архівознавства, історії вітчизняних і зарубіжних архівів. 
Науковий спадок вченого складає понад 200 наукових праць, серед них 
монографії, підручники, навчальні посібники, путівники, збірники до-
кументів.

IN MEMORIAM
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Важко переоцінити його різновекторну роботу за кордоном, актив-
ну адміністративну і громадську діяльність. Експерт ЮНЕСКО, член 
секцій “Професійна освіта” і “Церковні архіви” Міжнародної ради ар-
хівів, член Вченої ради Музею історії Москви, член Географічного то-
вариства Росії – це неповний перелік громадських посад, які Є. В. Ста-
ростін успішно поєднував із викладацькою і дослідницькою роботою.

Окрім великих здобутків у науковій діяльності Євгеній Васильо-
вич був прекрасним і талановитим педагогом. Його любили і поважали 
студенти усіх без винятку 47 випусків інституту. Приваблювала його 
манера викладання: не безапеляційна, а спонукаюча до роздумів, дис-
кусій. Його інтелект, енергійність, вірність науці, висока порядність і 
чуйність служили прикладом для кількох поколінь майбутніх істори-
ків-архівістів. Під керівництвом вченого десятки його вихованців стали 
кандидатами і докторами наук.

Євгеній Васильович дуже прихильно ставився до України, до укра-
їнських архівів і архівістів, мав серед них чимало партнерів по спіль-
них проектах, однодумців і просто друзів. Завжди легкий на підйом, 
він з великим задоволенням відвідував Київ: чи то, щоб виступити з 
лекціями перед студентами, чи взяти участь у наукових конференціях, 
у з’їзді Спілки архівістів України. Завдяки саме його ініціативі та зу-
силлям українські архіви успішно брали участь у великих міжнародних 
проектах з підготовки міжархівних довідників про документи з історії 
православної церкви, історії та культури євреїв. Євгеній Васильович 
тривалий час був членом редакційної колегії видання Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
“Пам’ятки:археографічний щорічник”, автором грунтовних публікацій 
в українських архівознавчих виданнях, брав активну участь у роботі з 
підготовки “Української архівної енциклопедії”. Незадовго до смерті 
Євгеній Васильович запропонував редакції науково-практичного жур-
налу “Архіви України” цікаву статтю “Біблія і архіви”, яка вміщена на 
шпальтах цього числа друкованого видання. Мабуть, як ніхто на пост-
радянських теренах обізнаний зі світовою архівною думкою, він ак-
тивно прагнув до зміцнення професійного братерства, вважаючи його 
однією з найнеобхідніших умов розвитку архівістики, важливою само-
стійною загальнолюдською і архівною цінністю.

Нам важко змиритися з думкою про те, що цієї доброзичливої лю-
дини вже немає серед нас. У ці скорботні дні ми висловлюємо глибокі 
співчуття рідним і близьким Євгенія Васильовича.У нашій пам’яті він 
з нами залишиться назавжди.

Державна архівна служба України


