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О. Г. ОЛІЙНИК*

“НА ВІЧНОМУ ШЛЯХУ ДО ТАРАСА (1814–1861)”
27 лютого 2014 року у виставковій залі ЦДАМЛМ України відбулося урочисте відкриття виставки фото- та архівних документів “На
вічному шляху до Тараса (1814 – 1861)” до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.
Виставку підготовлено Укрдержархівом на виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року № 257 “Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка” та на виконання Плану спільних заходів Державної архівної
служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2014–2016 роки.
В експозиції представлено архівні документи і матеріали з 25 державних архівних, музейних та наукових установ України, Казахстану,
Росії, Литви та Польщі.
У відкритті взяли участь Голова Державної архівної служби Украї
ни Ольга Гінзбург, директор Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України Олена Кульчий, директор Центрального
державного історичного архіву України, м. Київ Іван Кісіль, директор
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Ніна Топішко, заступник директора Центрального державного
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Галина Божук, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Микола
Жулинський, заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Сергій Гальченко, заступник директора з наукової
роботи Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор технічних наук Олександр Трофимчук.
У вітальній промові Ольга Гінзбург відзначила цінність слова Кобзаря для кожного українця та необхідність навчатися на його творчій
спадщині.
* Олійник Оксана Григорівна – провідний науковий співробітник Цент
рального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
© О. Г. Олійник, 2014
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Голова Укрдержархіву наголосила, що, незважаючи на зміни формату і місця проведення виставки через відомі події в Києві, виставка
“На вічному шляху до Тараса (1814 – 1861)” відкривається у запланований строк – 27 лютого. Ольга Гінзбург висловила вдячність колегам-архівістам, які гідно підготувалися до 200-літнього ювілею Тараса
Шевченка.
У своєму виступі директор Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ Іван Кісіль, розповів, що у процесі підготовки до виставки архівісти та музейники виявили великий масив документів, відомих вузькому колу дослідників, котрі розкривають Тараса
Шевченка як людину, дозволяють побачити оточення, що формувало
свідомість поета. Він також відзначив міжнародний аспект виставки.
Зокрема, архівісти Литви надали документи про перебування Шевченка у Вільно, долучилися й архівні установи Польщі та Казахстану – про
вшанування пам’яті Кобзаря, Росії – про час навчання в Петербурзі.
У вітальному слові академік Микола Жулинський відзначив символічне значення постаті Тараса Шевченка для України, назвавши твори
поета “духовними мощами”. Він наголосив на необхідності всім нам
“чути Шевченка”, відкривати безмежний світ його мистецької спадщини. Микола Жулинський презентував видання Інституту літератури
НАН України, підготовлені до 200-річчя Кобзаря: перші три томи Шевченківської енциклопедії, факсимільні видання творів поета.
Заступник директора Інституту літератури Сергій Гальченко наголосив, що для нього є надзвичайно зворушливим те, що виставка
відкрилась саме в історичному приміщенні архіву-музею на території
Софійського заповідника, де він починав свої шевченкознавчі дослідження і де зберігаються фонди мистецької Шевченкіани.
Директор Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України Олена Кульчий презентувала довідкове видання
“Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів”, підготовлене
співробітниками Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України спільно з київським видавництвом “Кліо” (у рамках
програми “Українська книга”). У збірнику подано короткі біографічні довідки про 138 видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди
нині зберігаються у ЦДАМЛМ України. На сторінках видання вміщено
також рідкісні архівні фотографії відомих українських письменників,
музикантів, художників, акторів і кінорежисерів, титули номінованих
на Національну премію книжок, літературно-музичні твори з автографами, ескізи, начерки тощо.
Заступник директора Інституту телекомунікації, глобального інформаційного простору НАН України О. М. Трофимчук презентував
навчально-освітній інтернет-портал “Тарас Григорович Шевченко”,
що стане корисним ресурсом для сучасного інформаційного простору
України.
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Виставка складається з восьми розділів, в яких документальні свідчення про Тараса Шевченка хронологічно розкривають етапи життя і
творчості митця від народження до смерті та його вплив на розвиток
української культури. Назви розділів символічно об’єднано – в них
думки поета на папері і думки інших велетнів духу України:
1. “Він був сином мужика, і став володарем у царстві Духа…” (Іван
Франко). 1814–1831.
2. “Велике щастя бути вольним чоловіком”. 1831–1843.
3. “Немає в світі України, немає другого Дніпра…”. 1843–1847.
4. “Караюсь, мучусь... але не каюсь!”. 1847–1857.
5. “Подай душі убогій силу, щоб огненно заговорила…”. Шевченківський Петербург, 1857–1859.
6. “… Любити правду на землі”. 1859–1861.
7. “Того великого вогню і смерть не погасила” (Леся Українка).
1861–1917.
8. “І мене в сім’ї єдиній, сім’ї вольній, новій…”. Т. Г. Шевченко у
літературі і мистецтві кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
З каталогом виставки можна ознайомитись на офіційному сайті
Укрдержархіву.
Уперше широкому загалу представлено матеріали про час перебування Т. Г. Шевченка у Вільно, надані державними архівними установами Литви1.
Привертає увагу документ з Російського державного історичного
архіву – відпускна, видана Т. Г. Шевченку поміщиком Київської губернії П. В. Енгельгардтом з автографами В. А. Жуковського, К. П. Брюллова та М. Ю. Вієльгорського (22 квітня 1838 р.)2.
Особливий інтерес становлять документи з розділів, присвячених
популяризації творчості та вшануванню пам’яті поета – зокрема, афіша
вистави “Назар Стодоля”, що відбулася у м. Радомі у 1892 р.3, та фото
пам’ятника Т. Г. Шевченку у м. Форт-Шевченко (Казахстан)4.
Серед цікавих документів виставки – ілюстрації, малюнки до поезій
Кобзаря українських художників І. Їжакевича, О. Богомазова, О. Хвостенка-Хвостова, В. Касіяна, К. Піскорського, В. Седляра, О. Івахненка,
В. Лопати з фондів ЦДАМЛМ України та Російського державного архіву літератури і мистецтва.
З документами виставки можна ознайомитись на сайті Укрдержархіву в розділі “Документальні виставки on-line”.
Під час відкриття демонструвались рідкісні фото Тараса Шевченка, кадри кінохроніки, аудіо та відеоматеріали з фондів Центрального
державного архіву кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.
Виставка цікава не лише змістом, але й формою. Вперше в архівній практиці України архівні документи презентувалися на сенсорному
екрані, який надав меценат О. Шереметьєв. Новітня технологія дозво-
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ляє збільшувати зображення документів і перегортати стенди експозиції, як книгу. Програму віртуального перегляду документів про життя
і творчість великого Кобзаря підготовлено фахівцями Центрального
державного електронного архіву України.
Документальна хроніка життя і творчості Тараса Шевченка доповнена творами письменників П. Жура, А. Костенка, Р. Лубківського,
композиторів Б. Лятошинського, М. Вериківського, скульпторів І. Кавалерідзе, М. Манізера з фондів ЦДАМЛМ України, натхненних генієм
Тараса Шевченка.
Сотні документів, що зберігаються в особових фондах архіву-музею та фондах установ та організацій, становлять багату та різножанрову Шевченкіану. Архів-музей зберігає десятки шевченкознавчих робіт
видатних науковців України та української діаспори, які присвятили
своє життя дослідженню окремих аспектів творчої спадщини Кобзаря,
займалися перекладами його творів іноземними мовами та зробили й
свій вагомий внесок у збереження пам’яті про Шевченка.
Експозиція викликала зацікавлення у знаних шевченкознавців, архівістів, музейників, учнівської молоді та представників ЗМІ.
Пройти свій шлях відкриття і розуміння постаті Т. Шевченка запрошуємо на виставку фото- та архівних документів “На вічному шляху до Тараса (1814–1861)”, що триватиме в стінах ЦДАМЛМ України
(Володимирська 22-А, м. Київ) до травня 2014 року.
1
Державний історичний архів Литви, ф. 378, о/о, 1829 р., спр. 680,
арк. 6 зв.–7; ф. 380, оп. 73, спр. 168, арк. 4.
2
Російський державний історичний архів, ф. 1341, оп. 62, спр. 520,
арк. 4 і зв.
3
Державний архів в Радомі (Польща), ф. 206, спр. 3638.
4
Державний архів Мангістауської обл., спр. 1628.
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Урочистий момент відкриття виставки “На вічному шляху до Тараса. 1814–1861”.
Зліва направо: Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург
та директор Центрального державного архіву-музею літератури
і мистецтва України О. В. Кульчий.

Учасники та гості виставки.
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Огляд документів виставки.

Видання, підготовлені Укрдержархівом та Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
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Під час виступу директора Центрального державного історичного архіву України,
м. Київ І. М. Кісіля.

Виступ заступника директора Центрального державного кінофотофоноархіву
України ім. Г. С. Пшеничного Г. І. Божук.
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Виступ директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
М. Г. Жулинського.

Заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
С. А. Гальченко презентує видання Інституту до 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка.
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Заступник директора Інституту телекомунікації, глобального інформаційного
простору НАН України О. М. Трофимчук
презентує навчально-освітній інтернет-портал “Тарас Григорович Шевченко”.
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УДК 930.253+929(477)

Л. В. Любарська*

Образ Т. Г. Шевченка на тлі доби
у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
Подано фотодокументи з фондів
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного до 200-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка.
Ключові слова: фотодокумент;
архів; колекція; Т. Г. Шевченко.

До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка Центральний
державний
кінофотофоноархів
України імені Г. С. Пшеничного
проводить чимало презентаційних тематичних заходів відповідно до специфіки й класифікації
документів, що наповнюють його
фонди.
У межах святкування ювілею
Кобзаря тут подано репрезентативну вибірку фотографій. Серед
Т. Г. Шевченко. 1860 р.
інших видів аудіовізуальних ноЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
сіїв останні мають особливу цінод. обл. 2-111308.
ність як єдині прижиттєві, безпосередні свідки самого Т. Г. Шевченка та історичного контексту доби.
Ясна річ, таких ексклюзивних світлин набереться небагато – заледве
десяток (саме стільки збереглося до цього часу, а відомо про одинадцять).
Решта ж дозволяє у різний спосіб рефлектувати над феноменом
Шевченкової особистості, його життя і творчості. А точніше, є зримими
маркерами й характеристиками сприйняття і привласнення кожним наступним поколінням щоразу свого Шевченка. Цих фотографій, звісно,
сотні. За ними вповні можна простежити особливості витворення обра* Любарська Людмила Валентинівна – провідний науковий співробітник
сектору публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву
України ім. Г. С. Пшеничного.
© Л. В. Любарська, 2014
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Брати Т. Г. Шевченка – Йосип і Микита.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-071147.

зу у хронологічній послідовності, відповідно до соціально-культурних
і регіональних запитів, офіційних канонів і догматичних тлумачень, в
мистецькій інтерпретації, правдивому і живому осмисленні “знизу” аж
до апокрифічного одомашнення.
Такою різною і у тому цілісною вимальовується постать Т. Г. Шевченка, зображеного на форматних плакатах офіціозу, в експозиційній
залі, в рушниковому обрамленні на сільському зібранні й поміж національних стягів у столиці, чи то пам’ятником у Канаді й Москві, під час
розгонів вуличних зібрань у 1914, чи на маніфестаціях 1990-х… Так
само сусідять державні і суто народні музеї. Пильний погляд на численні архівні фотодокументи мимоволі викликає порівняння монументальних, виконаних за канонами соцреалістичної естетики бронзовокам’яних фігур і реальних знімків людини поряд із сучасниками,
вгадуваної за образами близьких і друзів, у сценічному втіленні думки
й емоції, у непідробному зацікавленні відвідувачів книжкових базарів
і щирому смутку вірян на панахиді у Свято-Георгіївській церкві, вираз
очей яких, промовистість поз можуть похитнути застиглий канон, спонукати до нового прочитання Т. Г. Шевченка як Особистості і Артиста.
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Т. Шевченко і художник
Г. Честахівський.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-071140.

Труна з тілом Т. Г. Шевченка біля церкви Різдва Христового в м. Києві.
7 травня 1861 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-55475.
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Могила Т. Г. Шевченка на Тарасовій горі.
м. Канів Київської губернії, 1862 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-7376.

Козаки та кінні вартові розганяють демонстрантів на розі вулиць Фундуклеївська і
Хрещатик у м. Києві під час святкування 100-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка. 1914 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4-010375.
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Відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Москві.
1918 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-068165.

Мітинг пам’яті Т. Г. Шевченка.
с. Чечельник Подільської губернії, 1920 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-181836.
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“Тарасова світлиця” – перший народний музей Тараса Шевченка бiля могили поета.
м. Канів Київського округа, [1929 р.].
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-009210.

Мітинг в Палермо – північній
частині м. Оквілл – з нагоди
відкриття пам’ятника
Т. Г. Шевченку.
Канада, 1951 р.
ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного,
од. обл. 3-000938.
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Державний народний хор УРСР під керівництвом Г. Г. Верьовки виконує “Заповіт”
під час традиційного мітингу біля могили Т. Г. Шевченка в м. Каневі.
Київська обл., 6 червня 1946 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-002538.

Книжковий базар, присвячений 100-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.
м. Сталіно, 11 березня 1961 р.
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. 0-76771.
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Режисер фільму-опери за мотивами поеми Т. Г. Шевченка “Наймичка”
І. О. Молостова дає настанови акторам на знімальному майданчику Київської
кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка. м. Київ, 17 вересня 1963 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-103514.

Панахида по Т. Г. Шевченку в Свято-Георгіївській церкві в м. Львові.
Березень 1990 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-202930.
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Президія урочистого вечора, присвяченого 182-й річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка. Зліва направо: О. І. Поляничко, В. М. Чорновіл, І. В. Жиленко,
В. О. Базилевський, В. О. Шевчук. м. Київ, березень 1996 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-203324.

Представлены фотодокументы из фондов ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пше
ничного к 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко.
Ключевые слова: фотодокумент; архив; коллекция; Т. Г. Шевченко.
There is published the collage of photo documents of the fonds of the
Central State Audio and Visual Documents Archives of Ukraine named after
H. S. Pshenychnyi to the 200-annyversary of the date of birth of T. H. Shevchenko.
Key words: the photo document; the archives; T. H. Shevchenko.

статті та повідомлення
Статті
та повідомлення

23

УДК 930.25(477)

М. М. ЛЕГКОСТУП*

Робота із зверненнями громадян у Центральному
державному архіві громадських об’єднань
України: досвід, стан, проблеми
Досліджено організацію роботи із зверненнями громадян у ЦДАГО України та розкрито особливості виконання запитів різної тематики. Подано коротку характеристику фондів, що найчастіше використовуються для підготовки
відповідей.
Ключові слова: звернення громадян; соціальний захист; документ; довідковий апарат; ретроспективна інформація; довідка; витяг; ЦДАГО України.

Важливою складовою діяльності Центрального державного архіву
громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) є сприяння
захисту законних прав та інтересів громадян у процесі організації використання відомостей, що містяться в архівних документах, шляхом
надання їм документів для ознайомлення в читальному залі архіву, а
також видачі довідок, копій чи витягів за архівними матеріалами.
У своїй повсякденній роботі зі зверненнями громадян працівники
архіву керуються законами України “Про Національний архівний фонд
та архівні установи”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”,
“Про захист персональних даних”, “Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні”, постановою Верховної Ради України “Про тлумачення Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні”, Інструкцією про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без
громадянства тощо. Зазначені нормативні документи регулюють процес виконання звернень юридичних і фізичних осіб, пошуку архівної
інформації, виготовлення копій архівних документів, оформлення витягів та складання довідок за документами, що зберігаються в архіві.
Аналіз видового складу звернень, які надходять на адресу
ЦДАГО України, доводить, що левова частка з них має соціально-правове спрямування і зачіпає інтереси різноманітних верств населення,
серед яких – особи, які постраждали від репресій радянської влади,
* Легкоступ Майя Миколаївна – завідувач сектору використання інфор
мації та довідкового апарату Центрального державного архіву громадських
об’єднань України.
© М. М. Легкоступ, 2014
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інваліди та ветерани Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, котрі мають
установлені законом пільги. Основна тематика цих звернень протягом тривалого часу залишається сталою і розподіляється в основному
так (у відсотковому співвідношенні за даними останніх трьох років):
розмір заробітної плати – 26 %, участь у партизанському русі – 23 %,
відновлення прав реабілітованих – 20 %, підтвердження робочого стажу – 19,5 %, інших за документами архіву – 11 %, перебування на
окупованій території – 0,5 %1.
Останнім часом підвищилась активність запиту інформації з питань
підтвердження робочого стажу та визначення розміру нарахування заробітної плати. Підставою для виконання подібних звернень є фонди
ЦК Компартії України і ЦК ЛКСМУ, в яких відкладалися матеріали
вищих керівних органів партії і комсомолу, а також документи науково-дослідних установ та навчальних закладів, культурно-політичних
і громадських центрів, редакцій видавництв, газет і журналів, підпорядкованих ЦК КПУ і ЦК ЛКСМУ. Середній термін виконання таких
запитів становить 14 днів. Однак, існують чинники, що несприятливо впливають на оперативність виконання такого виду запитів. Серед
них – неповні пошукові дані у зверненнях громадян: відсутність конкретної дати зарахування та звільнення, неточність у зазначенні підрозділу установи, де працював заявник, не завжди вказується зміна
прізвища запитуваної особи тощо. Також трапляються випадки запиту
довідок про заробітну плату за період понад 15 років, тоді як для обчислення пенсії достатньо підтвердження заробітку за п’ять років. Це
зумовлено тим, що, почасти, громадяни звертаються до архіву, не проконсультувавшись попередньо з працівниками пенсійного фонду щодо
визначення оптимального періоду роботи, за який варто подати суму
заробітку. Прикро, але доводиться констатувати, що в такій ситуації
більша частина робочого часу, затраченого працівниками архіву на виявлення значної кількості затребуваної інформації та складання відповідної довідки, витрачена марно.
У роботі, безпосередньо пов’язаній із питаннями соціально-правового захисту громадян, архівісти стикаються й з іншими проблемами,
що потребують швидкого реагування та опрацювання. Зокрема, зміни
в законодавстві, внесення до нього нових норм ведуть до актуалізації
та збільшення обсягів окремих видів звернень.
Так, наприклад, у зв’язку з внесенням змін до Закону України “Про
засади запобігання і протидії корупції” спостерігається суттєве збільшення кількості запитів щодо підтвердження навчання та факту видачі
диплома слухачам Київського інституту політології і соціального управління – колишньої Вищої партійної школи при ЦК КПУ, котрі зазвичай
надходять від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Відповідно до порядку організації проведення спеціальної перевірки
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відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012,
термін розгляду такої категорії звернень обмежується сімома днями.
Крім цього, останнім часом до архіву надходить все більше звернень
від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Така
ситуація зумовлена змінами в пенсійному законодавстві, що спричинили проведення перевірки законності призначення пенсій цій категорії
громадян і, як наслідок, потребують документального підтвердження
факту участі у ліквідаційних роботах. Проте в архіві зберігається невелика частина документів цієї тематики. В основному це постанови
ЦК Компартії України і ЦК ЛКСМУ, їх обласних, районних та міських
комітетів, а також матеріали до них із питань: відрядження до зони
відчуження; здійснення окремих виплат за час перебування на ЧАЕС;
нагородження за участь у ліквідаційних роботах; затвердження списку
осіб, визнаних учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо.
Однак, необхідно зазначити, що посвідчення про відрядження фактично не відклалися у вищезгаданих фондах. Відсутні також маршрутні
листи, довідки про термін перебування у зоні відчуження та рівень
отриманої дози опромінення та ін. Тож іноді виникають непорозуміння
з управліннями пенсійного фонду у зв’язку з вимогою надання копій
первинних документів. Тоді як архів може лише довідкою підтвердити
такі факти, спираючись на матеріали до постанов про визнання осіб
учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в яких вказані номери
посвідчень про відрядження, дати вибуття та прибуття до пунктів призначення, кількість проведених днів у зоні відчуження.
Протягом багатьох років актуальною темою звернень громадян
залишаються події періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.,
інтерес до яких не зникає і сьогодні. Особливість роботи з такими зверненнями зумовлена унікальністю сконцентрованого в архіві найповнішого документального масиву з історії партизанського руху опору. Це
матеріали Українського штабу партизанського руху, найбільших партизанських з’єднань та окремих загонів, у тому числі й тих, що діяли на
території Польщі, Угорщини, Чехословаччини та інших держав східної
Європи. Серед документів: накази, донесення, звіти про бойову діяльність партизанських формувань, списки їх особового складу, щоденники партизанів тощо. Тривалий час інформацію цієї тематики громадяни
вимагали переважно для підтвердження своєї участі у партизанському
русі, а також розшуку відомостей про своїх родичів. Зараз до архіву досить часто звертаються не лише родичі, а й органи влади, державні та
наукові установи, дослідники та пошуковці. Активно в цьому напрямку
архів співпрацює з Комісією у справах колишніх партизанів Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. при Верховній Раді України, Товариством Червоного Хреста України, групою “Поиск” с. Нова Дубровка
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Саратовської області Російської Федерації, окремими громадянами Росії, Білорусії, Казахстану, Чехії, Польщі та ін. У зверненнях все частіше порушуються питання щодо виявлення інформації про поранення та
отримання нагород, а також відомостей, необхідних для ідентифікації
похованих у безіменних могилах загиблих партизанів та воїнів Червоної армії, направлених для зв’язку з ними. Наприклад, цікаву роботу
працівники архіву провели за зверненням історика-краєзнавця, що стосувалося питання встановлення осіб, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни біля одного з населених пунктів Житомирської області
та були поховані його мешканцями в братській могилі. Документів із
собою бійці не мали, були відомі лише імена декого з них та прізвище
командира групи. Ця, здавалося б на перший погляд, незначна інформація виявилася певною зачіпкою у проведенні пошуків документального
підтвердження даного факту. У фондах ЦДАГО України співробітники
архіву виявили відомості про окрему групу розвідників, яку десантували у тил ворога, і в нерівному бою всі її члени загинули. В документах
зазначався населений пункт, біля якого відбувся бій, а також описане
місце поховання загиблих. Віднайдена інформація стала відправною
точкою увічнення пам’яті полеглих героїв, зокрема, встановлення на
могилі пам’ятника із зазначенням їх прізвищ. І таких прикладів у практиці роботи архівістів досить багато.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 року “Про передачу архівних документів Комітету державної
безпеки України до державних архівів республіки” до ЦДАГО України надійшло понад 34 тис. архівних кримінальних справ громадян, репресованих у Києві та Київській області. Фонд “Колекція позасудових
справ реабілітованих” складає понад 56 тис. персоналій. Матеріали архівних кримінальних справ являються специфічними історичними документами, використання яких має певні особливості. В першу чергу,
це зумовлено наявністю в них значної кількості документів, що містять
інформацію персоніфікованого характеру, доступ до якої визначається нормами Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”. Тож перед архівістами постає непросте завдання щодо
сприяння відновленню прав людини: на одній шальці терезів – забезпечення вільного доступу до вивчення документів з архівів спецслужб,
на іншій – захист фактів з особистого життя та персональних даних.
Слід відзначити, що матеріали архівних кримінальних справ є підставою не лише для відновлення історичної справедливості щодо незаконно засуджених громадян, а й для отримання ними чи їхніми родичами пільг та компенсаційних виплат за вилучене майно. Як приклад
такої категорії звернень можна навести запит громадянина, в результаті
якого було виявлено інформацію про його репресованого родича – рідного брата діда заявника. Вивчаючи матеріали архівної кримінальної
справи, було віднайдено довідку сільської ради Києво-Святошинсько-
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го району Київської області, в якій зазначалося, що репресована особа
разом зі своїм братом (дідом заявника) мали у приватному володінні
будинок, який у них був відібраний під час розкуркулення. Знайдена
інформація стала підставою до порушення в судовому порядку питання
про повернення конфіскованого майна чи виплати компенсації за його
вилучення. В результаті розгляду цього питання будинок було повернено у володіння нащадкам репресованої особи.
Специфічний характер такого документального масиву, як архівно-слідчі справи репресованих та необхідність отримання громадянами
свідоцтв про смерть їхніх родичів для вирішення питань, пов’язаних
із визначенням спадкоємців, зумовили покладання на архів незвичної
функції – офіційне повідомлення відділам РАГСів даних про смерть колишніх репресованих з метою її реєстрації. У свій час за погодженням
із Міністерством юстиції України (лист за № 9-901041 від 20.10.1993)
було розроблено форми бланків повідомлень відділам РАГСів, котрі
передбачали первісну реєстрацію смерті репресованого, а також внесення змін до актових записів, що складалися за радянських часів на
виконання наказу КДБ СРСР № 108 сс від 24.08.1955*. Для забезпечення обліку відомостей із цього приводу відділи РАГСів інформують
архів про здійснення відповідної реєстрації. Згодом ці повідомлення в
обов’язковому порядку приєднуються до складу архівно-слідчих справ.
Крім цього, документи архівно-слідчих справ є також цінними джерелами для проведення генеалогічних досліджень. Характерним прикладом цього аспекту їх використання є запит на пошук інформації
стосовно долі і місця поховання представника королівської династії
Габсбургів – ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга-Лотрінгена (Василя Вишиваного). Він був заарештований радянською контррозвідкою у
1947 році у Відні, перебував під слідством, а 18 серпня 1948 року помер
у лікарні Лук’янівської тюрми в м. Києві2. За відомостями, наданими
архівістами, його племінник, який проживає в Австрії, зміг довідатися
про останній рік життя свого родича – нащадка одного з найдавніших
монарших домів Європи.
Досить часто громадяни звертаються з проханням особисто ознайомитися з архівними кримінальними справами стосовно своїх близьких
* Відповідно до цього наказу дата і причина смерті засуджених до вищої
міри покарання – розстрілу – навмисно фальсифікувалися радянськими орга
нами держбезпеки. У таких випадках родичам на запити відповідали, що
людина померла в ув’язненні, вказувалася навіть назва хвороби як причина
смерті. Реабілітаційні матеріали численних архівно-слідчих справ містять
офіційні листи органів КДБ із прямим вказівками зареєструвати смерть роз
стріляних внаслідок захворювань, при цьому зазначались дати та конкретні
діагнози хвороб, за якими потрібно було здійснити реєстрацію. (Подається
за методичними рекомендаціями “Використання архівно-слідчих справ гро
мадян, репресованих у 1920–1950-ті рр.” / ЦДАГО України; УДНДІАСД;
упор.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. – К., 1997).
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та родичів. З метою врегулювання питань щодо організації доступу до
матеріалів даного фонду, виготовлення на замовлення заявників копій
документів у ЦДАГО України розроблено Порядок користування архівними документами фонду № 263 “Колекція позасудових справ реабілітованих” 1919-1953 рр., в якому ретельно враховані специфічні
особливості цього джерела інформації3.
Невелика, але стабільна кількість запитів громадян, що надходять
до архіву, стосується питань підтвердження фактів з історії установ і
організацій, перейменування населених пунктів, нагородження почесними грамотами та відзнаками, затребування копій постанов ЦК Компартії України та ЦК ЛКСМУ тощо.
В цілому, аналізуючи роботу із зверненнями громадян, слід зазначити, що останнім часом спостерігається незначний спад кількості їх
надходження на адресу архіву, проте робити висновки про сталу тенденцію до зменшення обсягу запитів не слід. Коливання як в один, так
і в інший бік спостерігаються з певною періодичністю. Адже вплив на
активізацію громадян щодо запиту архівної інформації мають багато
чинників. Це і внесення змін до законодавства, і наближення ювілейних дат, і вшанування громадських та політичних діячів, митців, учених тощо.
З метою підвищення ефективності діяльності ЦДАГО України у
напрямку задоволення потреб громадян в ретроспективній інформації,
необхідної для їх соціального захисту, в архіві вживається низка заходів організаційного та методичного характеру.
Питання щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян та контролю за їх виконанням, її відповідності вимогам Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 24.06.2009 № 630, щорічно розглядаються на засіданнях
колегії ЦДАГО України. Для подальшого удосконалення цього напрямку діяльності в архіві систематично проводиться моніторинг роботи із
зверненнями громадян. Здійснюється поглиблена роз’яснювальна робота серед населення шляхом підготовки працівниками архіву інформаційних буклетів, публікації статей у засобах масової інформації4; надання змістовних консультацій щодо доступу до архівних документів
користувачам, тематики зосереджених в ЦДАГО України документів,
порядку наведення відомостей за зверненнями громадян тощо. Так, щороку кількість консультувань, проведених у телефонному режимі, становить понад 2 тисячі.
Ще одним важливим кроком в інформуванні населення є постійне оновлення інформації на офіційному веб-сайті ЦДАГО України
(www.cdago.gov.ua), що функціонує з грудня 2010 року і має україномовну, російськомовну та англомовну версії. На його сторінках висвітлено напрямки діяльності архіву, представлено інформацію про склад
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і зміст його фондів, новини, анонси. У рубриці “Звернення громадян”
розміщено інформацію про графік особистого прийому громадян керівництвом архіву, правила оформлення та подання звернень, форми заяв
для соціально-правових запитів, роз’яснення щодо надання платних послуг, інша довідкова інформація. Крім цього, на веб-сайті подаються
підсумкові звіти про роботу архіву із зверненнями громадян.
Також для оптимізації цього напрямку діяльності у 2012 році архівом були підготовлені методичні рекомендації “Організація роботи з
виконання запитів соціально-правового характеру в ЦДАГО України”5.
Вони визначають порядок виконання запитів соціально-правового характеру: розгляд та реєстрацію звернення з моменту його надходження до архіву, пошук необхідних відомостей, оформлення відповідного архівного документа з урахуванням установлених вимог. Одним з
основних завдань рекомендацій є надання методичної та практичної
допомоги у виконанні запитів соціально-правового характеру для працівників, які залучаються до цієї роботи. Упровадження їх в повсякденну діяльність архіву сприяло підвищенню ефективності обслуговування громадян.
Безумовно, результативність роботи з розгляду звернень громадян
та оперативність вирішення порушених ними питань, залежить від розвиненості та повноти системи довідкового апарату. У ЦДАГО України
активно ведеться робота в напрямку його вдосконалення, а також створення нових картотек, електронних баз даних, покажчиків.
Зокрема, за матеріалами постанов ЦК Компартії України і ЦК
ЛКСМУ створено іменну картотеку “Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. У ній зосереджено інформацію щодо осіб,
які перебували у зоні відчуження, а також нагороджених грамотами та
відзнаками ЦК КПУ та ЦК ЛКСМУ за участь у ліквідаційних роботах.
Крім того, підготовлено міжфондовий тематичний покажчик “Аварія
на Чорнобильській АЕС у документах ЦДАГО України”, що хронологічно охоплює період 1986-1991 рр. і відображає події аварії та ліквідації її наслідків6. Продовжується вдосконалення вже наявної картотеки
особового складу партизанських загонів і з’єднань Українського штабу
партизанського руху.
Перспективним напрямком створення гнучкого, з можливостями
оперативного пошуку інформації довідкового апарату є широке залучення до його побудови новітніх комп’ютерних технологій. Так,
сьогодні в архіві створюється електронна іменна картотека учасників
підпільного руху опору на окупованій території в роки Великої Вітчизняної війни, ведуться роботи з наповнення автоматизованої пошукової
системи за документами фонду “Колекція позасудових справ реабілітованих” та електронного каталогу “Питання, розглянуті на засіданні
Політбюро, Оргбюро, Секретаріату ЦК КПУ”.
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Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що робота із зверненнями громадян, безпосереднє контактування з відвідувачами – один із
найважливіших напрямків роботи, що вимагає від працівників архіву
не лише професіоналізму й відповідальності, але й толерантності та небайдужості до своєї справи. Адже за кожним зверненням стоїть доля
конкретної людини з її потребами і проблемами. Не менш важливим
є й зворотній зв’язок із заявниками у вигляді зауважень, пропозицій,
а також подяк, висловлених на адресу працівників архіву. Їх високий
професіоналізм, розуміння вагомості своєї роботи у вирішенні долі людей, відповідальність у виконанні своїх функціональних обов’язків є
надійним фундаментом забезпечення конституційних прав громадян на
отримання архівної інформації з метою захисту їхніх законних прав та
інтересів.
Звіти про роботу ЦДАГО України за 2010, 2011, 2012 рр. // ЦДАГО
України, ф. 264, оп. 1.
2
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 66498.
3
ЦДАГО України, ф. 264, оп. 1, спр. 267, арк. 84–89.
4
Центральний державний архів громадських об’єднань України. Інфор
маційне видання / ЦДАГО України; упор. В. С. Лозицький, О. В. Бажан,
С. І. Власенко, С. Л. Геращенко. – К., 2011. – 11 с.; Лозицький В. С. Історія –
як на долоні // Голос України. – 2011. – 24 грудня. – С. 14; Власенко С. І.
Архіви – скарбниці національної пам’яті // Пам’ять столиці. – 2012. – № 8. –
С. 6–7.
5
Організація роботи з виконання запитів соціально-правового характе
ру в ЦДАГО України: методичні рекомендації / ЦДАГО України; уклад.:
М. М. Легкоступ, Н. В. Сувора. – К., 2012. – 47 с.
6
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Исследована организация работы с обращениями граждан в ЦГАОО
Украины и раскрыты особенности выполнения запросов разной тематики. Подана короткая характеристика фондов, которые чаще всего используются для
подготовки ответов.
Ключевые слова: обращение граждан; социальная защита; документ;
справочный аппарат; ретроспективная информация; справка; вытянул; ЦГАОО Украины.
The author investigates the organization of responding on requests of citizens
in the Central State Archives of the Public Organizations of Ukraine and the
ways of responding on the thematically different requests. There is given short
characteristics of the collections, more often used for preparing of responses.
Key words: the requests of citizens; the social protect; the document; the
response apparatus; the retrospective information; the refer; the extract; the Central
State Archives of the Public Organizations of Ukraine.
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УДК [930.25:340.134](477)

О. Я. Гаранін*

На межі епох: до 20-річчя прийняття
Закону України про Національний архівний фонд
Актуалізується інформація про історію створення першого українського
закону про архіви, розкриваються передумови та обставини, в яких відбувалася нормотворчість, надається оцінка прийняттю документа.
Ключові слова: Державна архівна служба України; Національний архівний фонд; архівні установи; історія України.

У грудні 2013 р. минуло 20 літ із часу прийняття Закону України
“Про Національний архівний фонд і архівні установи” (далі – Закон про
НАФ). Закон було введено в дію Постановою Верховної Ради України
від 24 грудня 1993 р.1 Після прийняття першого в нашій історії спеціального галузевого нормативного акту, що мав регулювати питання архівної справи, в законодавчому полі України відбулися великі зрушення: було прийнято основний Закон України – Конституцію України;
низку економічних та інформаційних законів; оновлено законодавство
про культуру; дата 24 грудня стала професійним святом українських
архівістів, а сам Закон про НАФ 1993 р. зазнав неодноразових змін та
нової редакції.
На сьогодні перша редакція Закону про НАФ представляє собою інтерес, насамперед, як історичне джерело щодо вивчення еволюції Державної архівної служби України, становлення та розбудови української
незалежності, як частини загальної історії України. І хоча прийнятий
Закон обмежувався лише окремою галуззю народного господарства, не
можна відкидати його загальнодержавного значення. Саме в актуалізації знань про перший український Закон про архіви, в розумінні причин та обставин, що склалися напередодні та під час його прийняття,
в оцінці його наслідків для суспільства та держави, вбачається мета
цієї публікації. Як зазначали автори проекту Закону, цей нормативний
акт був покликаний, щоб, з одного боку, надати простір новим економічним і організаційним відносинам, що загострили проблеми архівної
справи, а з другого боку, забезпечити надійну схоронність Національного архівного фонду2.
Нові, не завжди очікувані результати реформ, викликані процесами
перебудови, кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст., характеризувалися
* Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, директор
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документо
знавства.
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для українських архівістів стрімкою зміною усталених умов господарювання (про що свідчить низка відповідних наказів, як, наприклад, наказ Головархіву № 42 від 01 червня 1989 р. “Про створення тимчасової
робочої групи спеціалістів по переведенню архівних установ УРСР на
нові умови господарювання”3 або наказ Головархіву № 27 від 22 травня
1992 р. “Про переведення редакції журналу “Архіви України” на нові
умови господарювання”4); формуванням нового типу мислення та плюралізму думок; загальною демократизацією суспільства з виникненням
великої кількості різноманітних товариств, об’єднань, некомерційних
організацій5; зародженням нового термінологічного апарату; змін у
владних структурах, що іноді супроводжувалося не лише еволюцією, а
й деградацією управлінського механізму. Все це вимагало невідкладного законодавчого регулювання в питаннях збереження культурної спадщини України. До речі, самі поняття “Національний архівний фонд”,
“архівні установи”, якими оперують сучасні архівісти, були конституйовані саме в цей період у Положенні про Головархів України від 21
липня 1992 р. та, за півтора року, в самому Законі про НАФ.
Яскравим прикладом процесів демократизації архівної справи у
той час може слугувати створення Ради директорів центральних державних архівів та громадської ради з архівної справи, що згодом стала
основою для Спілки архівістів України (далі – САУ). Рада директорів
була створена відповідно до наказу Головархіву № 21 від 30 березня
1989 р. “Про створення Ради директорів центральних державних архівів
УРСР”6. Головною прикметою часу став механізм обрання голови Ради
директорів відкритим голосуванням простої більшості голосів її членів.
Рада директорів створювалася з метою вдосконалення управління архівними установами республіканського підпорядкування, підвищення
рівня їх самостійності у вирішенні питань виробничої діяльності й соціального розвитку. Уявити існування подібної інституції в радянській
системі демократичного централізму до 1985 р. досить важко.
Спілка архівістів України офіційно розпочала свою роботу з установчого з’їзду, що відбувся в Києві 05 березня 1991 р. У ньому взяли
участь 88 делегатів – працівників республіканських архівних установ,
державних обласних, районних та міських архівів, партархівів, наукових закладів, внз, вчених-істориків, ветеранів архівної справи тощо.
Очільник Головархіву Б. В. Іваненко підкреслив, що Головархів позитивно ставиться до організації САУ та обіцяє підтримувати її діяльність. З’їзд оголосив про створення Спілки архівістів, про створення
керівних органів САУ, затвердив її статут. Першим Головою Правління Спілки було обрано заступника директора Інституту історії України
АН УРСР, доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького7, а
загальний склад правління САУ сягнув 37 осіб8. Таким чином, уперше
в історії української архівістики була створена громадська організація
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з метою сприяння розвитку архівної справи в Україні та задоволення
захисту наукових, творчих, економічних, соціальних та інших спільних
інтересів своїх членів.
Одним із першочергових завдань у діяльності САУ визначалося
участь у підготовці Закону про архіви зі створення Архівного фонду
України та підготовці інших нормативних документів з архівної справи9. До складу авторського колективу і робочої комісії Головархіву з
підготовки законопроекту увійшла значна частина керівників новоствореної організації. Питання роботи над Законом неодноразово розглядалися на пленумах Правління Спілки, а текст готового проекту широко
обговорювався в місцевих осередках САУ. Разом із керівництвом архівної служби, Радою директорів центральних архівів вона послідовно
доводила державне значення архівної справи, а після прийняття Закону України про НАФ її діяльність була зорієнтована на забезпечення
реалізації норм прийнятого закону, розробку відповідних підзаконних
актів10.
У зв’язку з підготовкою, а потім і прийняттям нового Закону про
архіви, однією із громадських трибун, що надавала можливість фахівцям архівної галузі, історикам, правознавцям виступити із роз’ясненням
норм нового Закону, довести читачам інформацію про хід його реалізації, поділитися своїми думками та перспективами з приводу майбутньої долі Закону, стали сторінки журналу “Архіви України”. Саме в
рубриках “Актуальне інтерв’ю” та “Дискусія про архіви” сьогоднішні
дослідники минулого Державної архівної служби України можуть почерпнути цікаві факти з історії прийняття першого Закону про архіви,
вступити в заочну полеміку з авторами тогочасних публікацій.
В інтерв’ю журналу за 1990 р. К.Є. Новохацький (на той час начальник відділу організаційно-планової і науково-методичної роботи
Головархіву УРСР) наголошував на тому, що у зв’язку зі зміною механізмів господарювання як в цілому в республіці, так і для державних
архівних установ зокрема, виникнення та утвердження нових соціально-політичних взаємостосунків, змін у низці нормативних документів,
підвищенням ролі самостійності архівів і зняття “дріб’язкової опіки
з боку Головархіву”, дедалі гостріше відчувається потреба у законодавчому акті про архіви. На цей час Головархів республіки повинен
скористатися своїм правом законодавчої ініціативи11. На реалізацію зазначеного права законодавчої ініціативи 20 серпня 1991 р. Головархів
видав наказ № 34 “Про створення комісії по підготовці проекту Закону
УРСР про архіви”12. Проте, політичні зміни, пов’язані із проголошенням української незалежності та розвалом СРСР, пригальмували цей
процес.
10 лютого 1992 р. наказом № 5 з основної діяльності Головархіву “Про внесення змін до складу комісії про підготовку проекту За-

34

статті та повідомлення

кону про архіви” була створена відповідна комісія13, що приступила до
опрацювання тогочасних чинних нормативно-правових актів з архівної
галузі та суміжних галузей народного господарства, проектів законів,
підготовлених у 1990-1991 рр., а саме: проекту Закону Союзу РСР “Про
архівний фонд СРСР” та проекту Закону України “Про архівний фонд
України і архіви” тощо. Вже для безпосередньої роботи над текстом
нового проекту Закону України про архіви і подальшої його підготовки для розгляду утвореної комісії було видано наказ № 19 з основної
діяльності Головархіву від 15 квітня 1992 р. “Про склад робочої групи
по створенню проекту ЗУ про архіви”14. До складу робочої групи увійшли: д.і.н., проф. С.В. Кульчицький (на той час заступник директора
Інституту історії України АН України), к. і. н. Р. Я. Пиріг (на той час
директор Центрального державного архіву громадських об’єднань),
к.ю.н. І. Б. Усенко (на той час старший науковий співробітник Інституту держави і права АН України), К. Є. Новохацький (на той час начальник відділу Головархіву), Г. В. Портнов (на той час начальник відділу
Головархіву). За їх свідченнями, робота над проектом нового Закону
зайняла багато місяців кропіткої праці та вимагала від усіх активного
використання набутих знань і фахового досвіду.
Як зазначав начальник Головархіву Б. В. Іваненко, в концепцію Закону було покладено важливі основоположні моменти: 1) законодавчо
повинна регулюватися уся сукупність цінних архівних джерел, що є на
території України, незалежно від того, в якій власності вони перебувають. Саме тому вводиться поняття “Національний архівний фонд”; 2)
принципи і підходи в цьому регулюванні повинні бути єдиними, незалежно від форми власності на документи. Саме для забезпечення такої єдності і вводиться механізм державної реєстрації всіх документів
Національного архівного фонду; 3) юрисдикція держави над архівним
фондом не порушує корінних прав ні власника документів, ні користувача ними. Обмеження прав володіння, користування і розпорядження
спрямовані лише на забезпечення їх схоронності і належності Україні;
4) для забезпечення єдності принципів схоронності документів передбачається створення на єдиних засадах системи архівних установ15.
Перший розгляд законопроекту відбувся у Верховній Раді України 05 лютого 1993 р. Після виступу з основною доповіддю начальника Головархіву Б. В. Іваненка та виступу із співдоповіддю від Комісії
Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження
народного депутата Я. І. Дмитришина в обговоренні законопроекту
виступили п’ять народних депутатів: Ю. А. Гайсинський, А. Л. Зінченко, С. П. Павлюк, О. І. Піскун, С. Г. Пушик. Кожен із доповідачів
підкреслив необхідність та важливість прийняття архівного закону. Як
наслідок, депутати одноголосно проголосували за схвалення законопроекту в першому читанні, а Комісії Верховної Ради з питань куль-
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тури та духовного відродження було запропоновано підготувати його
до прийняття із залученням авторів законопроекту16. А вже 24 грудня
1993 р. закон без постатейного обговорення було майже одноголосно
прийнято.
На нараді директорів центральних державних архівів України, що
проходила 13 січня 1994 р., начальник Головархіву України Б.В. Іваненко зазначив із цього приводу, що 1993 р. був роком боротьби за
прийнятий Закон. Він забрав масу нервів, сили, часу, доки пробивався
через нову ілюзорну демократію та нову страшну бюрократію, але Закон є, і тепер архіви в Законі. Зараз Закон знаходиться на доопрацюванні у комісіях Верховної Ради, можливо на наступному тижні буде
підписаний Президентом України17.
Після прийняття Закону нормотворча робота над удосконаленням
архівного законодавства не припинилася. В наказі Головархіву № 6 від
01 лютого 1994 р. “Про підготовку підзаконних актів з питань архівної справи, що підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів Украї
ни”18 наводився перелік документів, що мали розробити відповідальні
працівники Головархіву відповідно до статей прийнятого Закону. Мова
йшла про розробку принципів і критеріїв визначення цінності документів із метою включення їх до НАФ або виключення з нього, про порядок створення та діяльності експертних комісій, про порядок державної
реєстрації документів НАФ, про порядок занесення документів НАФ
до унікальних документальних пам’яток, включення до Державного реєстру національного культурного надбання, про порядок видачі ліцензій на використання документів НАФ із метою отримання прибутку.
Загалом передбачалося створення близько декількох десятків підзаконних актів. Частина з них була реалізована, частина так і залишилася
на папері.
За кілька років після набуття чинності Закону про НАФ його розробник І. Б. Усенко, порівнюючи відповідність норм архівного Закону
щойно прийнятій у 1996 р. Конституції України19 зазначав, що в цілому
архівний Закон відповідав і букві, і духові Конституції, проте практичне застосування його положень мало досить обмежений, однобічний
характер. Зокрема, у центрі уваги архівістів постійно перебували лише
окремі норми (про платні послуги, про податкові та інші пільги, про
галузеву належність окремих ланок системи архівних установ), а на
інші норми уваги не зверталось або навіть ними знехтувано. Дослідник
указував на невідповідності тогочасному Закону створення окремих
галузевих архівів та низку інших недоліків.
Через кілька років після прийняття Закону інший його автор
С. В. Кульчицький серед недоліків цього документа називав його певну
декларативність, що була пов’язана, насамперед, із відсутністю коштів
на вдосконалення інформаційної служби архівів. Так, проблемі вико-
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ристання документів у новому Законі було присвячено окремий VI-й
розділ, проте, щоб зазначені норми документа запрацювали, архівісти
повинні мати технічну можливість швидко знайти і зробити доступною
потрібну інформацію20. Критики у бік прийнятого Закону вистачало,
що і призвело до появи його нової редакції.
Проте, як у подальшому зазначали автори Закону, саме прийняття
цього акту мало неабияке значення для долі українських архівів. Він
конституював поняття “Національний архівний фонд”, “архівні установи”, увів їх до правового простору. Процедура прийняття Закону
привернула увагу суспільства до значення й ролі архівів. Таким чином
було зроблено певний внесок у розв’язання головної проблеми архівної справи – усвідомлення суспільством справжньої ролі архівів21. Цей
закон відіграв визначну роль у законодавчому забезпеченні архівної
справи, відкритості і доступності архівів, їх динамічному поповненні
новими документаційними надходженнями, більш широкому задоволенні потреб громадян і держави в архівній інформації. Прийняття
закону дало помітний імпульс наступному розвиткові правової бази
архівної справи. Це дозволило завершити підготовку низки нормативно-методичних актів, методичних документів22.
Отже, констатуємо, що факт прийняття Закону про НАФ 1993 р.,
прийнятого не по залишковому принципу, а в період зламу епох, на
етапі складного державного будівництва, оцінюючи характер парламентських дебатів, сприйняття Закону в депутатському середовищі і
результатів голосування у Верховній Раді України, професійного рівня
авторів документа та його критиків, свідчили про високу значущість
архівів і архівної справи для українського суспільства. Поява Закону
сприяла розробленню нормативно-правової та методичної бази архівної галузі, стала поштовхом до заснування нових архівних інституцій,
загального реформування та подальшого розвитку архівної системи
України відповідно до вимог часу. Основної мети, заради якої приймався цей Закон, було досягнуто.
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Актуализируется информация об истории создания первого украинского
закона об архивах, раскрываются предпосылки и обстоятельства, в которых
происходило нормотворчество, дается оценка последствий принятия закона.
Ключевые слова: Государственная архивная служба Украины; Нацио
нальный архивный фонд; архивные учреждения; история Украины.
There are given the information on the history of preparing of the first Ukrainian law on archives, background and circumstances of this law adopting. Also the
author gives the appraisal of the adoption of the document.
Key words: The State Archival Service of Ukraine; the National Archival
Holdings; the archival institutions; the history of Ukraine.
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УДК 94 (477)“1906/1907”

Р. В. ГУЛА*

АНАЛІЗ І КРИТИКА ПОГЛЯДІВ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
НА СТОРІНКАХ ВИДАННЯ “КИЕВЛЯНИН” У 1906–1907 рр.
Досліджено аналітику та критику поглядів М. С. Грушевського на україн
ську національну ідею та перспективи державотворення на сторінках газети
”Киевлянин”. Розкрито основні напрямки видавничої політики ідеологічного
протистояння з українським суспільно-політичним рухом.
Ключові слова: М. С. Грушевський; суспільно-політичний рух в Україні;
українська національна ідея; охоронна ідеологія.

Актуальність визначення ідеї державного будівництва для Української держави впродовж більш ніж двадцяти років займає основне місце у науковій діяльності історико-філософського напрямку.
Досвід минулих століть щодо зародження, розвитку та функціонування української національної ідеї слугує для сучасних дослідників
джерелом розробки концептуальних положень щодо її вдосконалення з урахуванням реалій сьогодення. Дослідження ґенези, розвитку та
трансформації поглядів одного з видатних ідеологів української національної ідеї М. С. Грушевського є основою для аналізу сучасної ідеології державного будівництва.
Метою статті є висвітлення особливостей аналізу та критики поглядів М. С. Грушевського щодо української національної ідеї у трактуванні видання “Киевлянин” у 1906–1907 рр.
“Киевлянин” – реакційно-монархічна газета, що виходила в Києві з
1863 до 1919-го рр. Видання було субсидоване царським урядом, відображало інтереси російських поміщиків в Україні. Перервана в січні
1918 р. видавнича діяльність “Киевлянина” відновилась після того, як
Збройні Сили Півдня Росії в серпні-грудні 1919 р. зайняли м. Київ.
Засновником газети був відомий російський історик В. Я. Шульгін.
З 1878 р. редактором “Киевлянина” став професор Київського університету Святого Володимира Д. І. Піхно (1853–1913).
У зв’язку з призначенням Д. І. Піхна членом Державної ради Російської імперії редактором газети в період з 03.05.1907 по 28.09.1913 рр.
був професор Київського університету Святого Володимира М. М. Ващенко-Захарченко.
* Гула Руслан Володимирович – доктор історичних наук, професор
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Реально ж у період з 1907 по 1913 рр. редакторську політику видання здійснював В. В. Шульгін, який офіційно очолив редакцію у
1913 р. разом з П. В. Могілевською.
Серйозність підходу до сепаратистського руху підтверджує факт
дослідження “Киевлянином” політичних поглядів М. С. Грушевського: “Головним тлумачем цих прагнень і найгарячішим їх поборником є
відомий професор М. С. Грушевський, який так багато попрацював на
користь “українського сепаратизму” в Галичині і тепер переніс свою
діяльність в кордони Малоросії. Він голосніше і настирливіше всіх багатьох інших своїх товаришів вимагає автономії для України”1. При
цьому видання спиралося на погляди М. С. Грушевського, які “найбільш виразно і стисло викладені в його статті “Наші вимоги” [“Український вісник”, 1906, N5] і в його брошурі “Українство в Росії, його
запити і вимоги” [Спб, 1906]2.
Так, зокрема, у статті “Наші вимоги” Грушевський викладав програмні цілі українського національно-визвольного руху в розрізі того,
що “вирішення українського питання ми не виділяємо з більш загального питання про перевлаштування держави на засадах рівної територіальної автономії, вважаючи вирішення цього питання складовою
інтегральною частиною в проблемі перетворення Росії в планомірну
і упорядковану державу. Ми вважаємо найближчим завданням парламенту Росії – установлення загальноімперськими законами загальних
принципів національного самовизначення і національно-територіального самовизначення”. Ці принципи, на думку автора, повинні бути
дозволені у формі федеративної будови держави. “Вірні заповітам
українського національного визвольного руху, який висунув територіа
льний принцип як основу майбутнього устрою відносин політичних і
національних... ми визнаємо федеративні форми найбільш довершеним
способом поєднання державного союзу з інтересами вільного... розвит
ку національного і суспільного життя, але в той час наполягаємо на
здійсненні принципу національної автономії як одного з основ нового
державного устрою. Згідно з цим, територія, де переважає українське
населення, повинна бути виділена з нинішніх адміністративних підрозділів поряд з перетворенням органів місцевого самоврядування на
широких демократичних засадах, а також вона повинна отримати і самовизначення, керуватися народним представництвом у вигляді українського сейму, який вибирається загальним, рівним, прямим і таємним
голосуванням”3.
Розкриваючи завдання і функції органів самоврядування, Грушевський пише, що для українського сейму і пов’язаних з ним органів
управління і контролю потрібні “Широкі повноваження в місцевому
законодавстві в розпорядженні місцевими фінансами і обласним земельним фондом, у місцевому самоврядуванні, в організації освіти і
духовної, ділової, суспільної безпеки і коштів економічного розвитку”4.
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Не обходить М. С. Грушевський і мовну проблему. “Насамперед у вирішенні цього питання повинні бути поставлені такі завдання: введення
української мови серед українського населення, в народну школу, як
мови викладання і в школу середню і вищу українських дисциплін, як
заходів до того, щоб не було нестачі у вчителях народних шкіл, які могли б вести викладання на українській мові, а в різних закладах української території - чиновників, які володіють цією мовою для розмови на
ній з місцевим населенням, визнання усіх прав української мови із збереженням за російською значення загальноросійської, найбільш швидке проведення її в міру усунення чисто технічних труднощів у практиці
місцевого самоврядування і всякого роду установ, який залишаються у
веденні центрального уряду”5.
Підбиваючи підсумки висловленому, Грушевський пише: “Ця національна обласна програма, яку ми поставили тут як постулат українства в нерозривному зв’язку з перебудовою всієї Росії на засадах національної рівноправності і обласної автономії, повинна бути здійснена
невідкладно”6.
“Киевлянин” підкреслює, що “відповідно до заяви верховного вождя “українства”, більш віддалена мета сучасного українського руху –
перетворення Російської імперії в федерацію народностей, які її населяють, серед яких “український народ повинен займати самостійне
місце окремо від великоросів”, а найближча – “українська автономія
з українським законодавчим сеймом і широким застосуванням української мови в адміністрації та школі”. Отримання цієї автономії виставляється як інструмент і невідкладний постулат “українства”7.
Такі основні положення теоретичної бази українського соціальнополітичного руху у викладі М. С. Грушевського подані “Киевлянином”,
загалом досить повно відображають основні тенденції політичної думки українського національно-визвольного руху про майбутній державний лад Російської імперії.
Інтерес “Киевлянина” до особистості і публіцистики М. С. Гру
шевського не випадковий. Справедливо вважаючи його найвидатнішим представником “українського сепаратизму”, видання розуміло
той факт, що вплив М. С. Грушевського, який знаходився в той час
в Петербурзі, на суспільно-політичне життя Південно-Західного краю
небезпечно недооцінювати. Це підтверджує і відомий український історик Д. І. Дорошенко. У 1906 р. він пише: “Приїзд Грушевського (до
Петербурга) – мав велике значення. На той час професор Грушевський
вважався нами за провідника українського національного руху в Росії.
Його великі наукові й суспільні заслуги, його надзвичайний організаційний талант створили йому великий авторитет і глибоку пошану. Він
був в наших очах символом всеукраїнського єднання, його слово було
для нас законом. З прибуттям Грушевського до Петербурга всі підкори-
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лися йому без застережень, і він став ідейним провідником як редакції
“Українського вісника”, так і української парламентської громади”8.
Намітивши для себе основні положення поглядів Грушевського,
“Киевлянин” визначив і основні напрямки розвінчання його теорії, що
включали постановку питання про наявність соціальної бази теорії Грушевського; визначення рівня національної самосвідомості народних мас
України; наявність політичних союзників у партії “новітніх українців”.
Ось як це подано на сторінках видання. Передусім “Киевлянин”
ставить питання “Кому потрібна ця “українська автономія” і наскільки
вона здійсненна?... Чи бажає її сам український народ, від імені якого постійно говорить М.Грушевський?”9. І тут же відповідає з повною
упевненістю – ні. Народна маса малоросів ні про яку національну автономію не думає. Ніколи і нічим не заявляли, що вони тяжіють жити в
єдиній державі, під єдиним керівництвом, разом з великоросами почувають повну і щиру повагу до загальноросійської мови як мови книги
і школи, особливо їм близької і доступної і взагалі, ніскільки не піклуються про якесь “національне самовизначення”10. Далі видання посилається на той факт, що визнання справедливості “Киевлянина” підтверджує сам М. С. Грушевський у своїх “новітніх статтях, надрукованих у
його журналі “Літературно-науковий вісник”. Тут він гірко скаржиться,
що “українська маса все ще являє собою безформний і пасивний етнографічний елемент, у який ще треба вдути дихання національного життя, зв’язати суспільні класи і територіальні частини української землі
свідомістю національної єдності і таким чином створити національну
основу для розвитку культурної і суспільної еволюції”11.
Грушевський змушений констатувати факт того, що “в нас немає
ще такої основи, у переважаючої частини населення національне є не
більше, ніж пережитком старовини, наша культурна еволюція здійснюється у формах чужих і розвивається не на національних основах, і
крім них, знищуючи і ослабляючи ці основи, наша освіта поширюється
у формах російської шкільної науки... Інтерес суспільний виявляється
тільки в поширенні серед народу книжок і газет російських, при повній
байдужості до своїх, яких однак є дуже мало, участь в питаннях політичної або суспільної еволюції виражається хіба в зневазі інтересами,
дуже дрібними в теперішні часи”12.
Так, на думку видання, підтверджується теза про те, що рівень національної свідомості малоросів переважно відповідає ідеї єдності російського народу, аніж теорії М. С. Грушевського.
“Киевлянин” вказує на обмеженість соціальної бази “українства”,
посилаючись знов-таки на Грушевського. “Але може малоруське освічене суспільство, українська інтелігенція мріє і думає про “автономію
України?” Виявляється і цього немає. М. Грушевський дуже незадоволений українською інтелігенцією, пристрасно громить її за бездіяльність, за брак уваги до національних потреб і потреб рідного народу,

42

статті та повідомлення

надмірне поклоніння перед “російською” освіченістю. Він різко і зло
батожив своїх земляків, називаючи їх “також малоросами” за те, що
вони виявляють тільки слабу цікавість до етнографічних особливостей
українського народу і не усвідомлюють потреби створювати для нього
особливу “українську” освіченість. На його думку, не допомогло розвитку національної самосвідомості серед освічених малоросів і скасування обмежень української мови в пресі. “Свобода українського слова не
тільки не поліпшила українського національного руху, але, мабуть, ще
послабила його в значенні моральному. Раніше можна було пояснити
безсилля українського слова важкими заборонами, тепер вони зникли,
а народних сил не додалося, нема чогось закривати очі!” – вигукує
М. Грушевський на “страшні симптоми нашого національного занепаду”. “Як мало передплатників і читачів знаходять кращі українські газети і журнали серед 30-мільйонного українського населення! Як мало
книжок розходяться на українській території”13.
Нарешті, “Киевлянин” звертає увагу читачів на те, що як таких політичних союзників у “українського руху” немає, особливо в середовищі російської інтелігенції, яка в корені заперечувала ідею незалежності
України. “М. Грушевський вказує на ще одне “велике” з його слів явище – “ні байдуже, ні навіть співчутливе ставлення більшості великоруської інтелігенції до постулату автономії України”. Інтелігенція ця
готова де завгодно підтримати вимоги автономії Польщі, але автономію України вважає абсурдом”14.
Така аргументація “Киевлянина” з питання “автономії України”. Не
можна не визнати, що в більшості своїх положень вона була обґрунтованою. Український суспільно-політичний рух на той момент дійсно не
являв собою якої-небудь дійової політично організованої сили. Однак,
розвиток і поширення ідей федеративного державного устрою в масштабі імперії наносили істотного удару по основах охоронної ідеології.
Підбиваючи підсумки свого аналізу “української ідеї” М. С. Грушевського, видання резюмує: “Отже, ні народна маса малоросів, ні
більшість малоруської інтелігенції, ні передова частина великоруського
суспільства, не кажучи вже про великоруських людей, які не примикають до визволителів, не бажають автономії України. Чому так? З тієї
простої причини, що ні в минулому малоросів, ні в сучасному їх положенні немає ніяких даних для “постулату”, виставленого українською
партією. Українська автономія потрібна партії, … вузьких націоналістів-фантазерів, які сповідують явно помилкове вчення, що несе в собі
отруту як всьому російському народу, так особливо його малоруській
гілці”15.
“Киевлянин” не визнавав самостійного існування українського народу, заперечував його національну самобутність, сприймав його як
складову великого російського народу. Тому найбільш негативно видання ставилося до українського суспільно-політичного руху (уроки
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першої російської революції). Незважаючи на те, що політичні партії та
рухи в Україні трактували свої політичні цілі в національному питанні
лише принципами культурно-національної автономії, видання, що стояло на позиціях охоронної ідеології, відмовляло українському народу в
праві на реалізацію цих положень.
Захищаючи інтереси самодержавства, “Киевлянин” правильно розумів загрозу державно-територіальному устрою імперії з боку “українських сепаратистів”, бо діяльність українофільського руху була
спрямована на пробудження національної самосвідомості народу за допомогою пропаганди історії краю, культури, мови.
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Исследована аналитика и критика взглядов на украинскую национальную
идею и перспективы государственного строительства М.С. Грушевского на
страницах газеты “Киевлянин”. Раскрыты основные направления издательской политики по отношению к украинскому общественно-политическому
движению.
Ключевые слова: М. С. Грушевский; общественно-политическое движение в Украине; украинская национальная идея; охранная идеология.
The author investigates the analytics and criticisms of the opinions of M.S.
Hrushevsky on the Ukrainian national idea and prospects of State formation in
the newspaper "Kievlyanin." The basic directions of publishing policy ideological
confrontation of Ukrainian social and political movement are concerned.
Key words: M. S. Hrushevsky; socio-political movement in Ukraine; Ukrainian
national idea; the security ideology.
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Н. В. ЛЄННІКОВА, В. М. ДЕМ’ЯНОВ*

Проблеми перероблення описів та переведення
на єдині форми обліку фондів Компартії України
Розглянуто основні проблеми щодо перероблення описів та переведення
на єдині форми державного обліку фондів Компартії України, а також практичний досвід їх вирішення в Державному архіві Луганської області.
Ключові слова : перероблення описів; об’єднаний архівний фонд; довідковий апарат; архівна справа; облікові документи; архівний фонд.

У СРСР поряд із державною архівною системою існував архівний
фонд правлячої Комуністичної партії. В Архівному фонді КПРС відкладалися документи та матеріали, що належали КПРС і ВЛКСМ і
мали політичне, наукове та практичне значення1.
Спроба державного перевороту в СРСР 19–21 серпня 1991 року,
проголошення незалежності України, призупинення, а згодом і заборона діяльності Комуністичної партії України, не могли не позначитись
на долі її архівів.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. № 1441 – XII архівні документи Комуністичної партії України були передані у підпорядкування Головному архівному управлінню
при Кабінеті Міністрів України та його установам на місцях2.
У доповіді Костянтина Новохатського “Архіви колишньої Компартії
України: досвід інтеграції до системи державних архівів (1991–2004)”
на XV Міжнародному конгресі архівів у Відні, 23–28 серпня 2004 року,
відзначалося, що передавання партійних архівів відбувалося одночасно
на всіх рівнях – і у столиці, і у регіонах. Була прийнята відповідна нормативна база та здійснені всі необхідні заходи, які дозволили швидко
і в повному обсязі передати архівні фонди, а також матеріальну базу,
штат архівістів до системи Головархіву. Таким чином, в Україні на базі
колишніх партійних архівів областей не створювались окремі структури, а відбувався процес “вливання” архівів обкомів партії до наявної
системи державних архівних установ3. Документи партійних організацій стали невід’ємною частиною документів Національного архівного
фонду України.
* Лєннікова Наталія Валеріївна – начальник відділу зберігання, обліку та
довідкового апарату Державного архіву Луганської області.
Дем’янов Вадим Миколайович – головний спеціаліст відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату Державного архіву Луганської області.
© Н. В. Лєннікова, В. М. Дем’янов, 2014
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Процес інтеграції партійних документів до системи Головархіву
відбувався поетапно: у вересні-листопаді 1991 року архівні документи
Компартії були прийняті на державне зберігання, а з 1992 року розпочалась робота з переведення облікової документації колишніх партійних організацій на єдині системи обліку.
Одним із найбільш важливих завдань, з якими зіткнулися архівісти
України, стало вирішення питання про приведення системи обліку партійних документів до вимог державного обліку документів НАФ. Треба
зазначити, що подібні проблеми мали вирішувати також і архівісти інших держав, зокрема Росії4.
Виникнення цієї проблеми зумовлено, насамперед, наявністю відмінностей у нормативних документах, відповідно до яких проводився
облік документів у державних архівах та в архівах обкомів партії. Зокрема, Правилами роботи партійних архівів обкомів, крайкомів партії, інститутів історії партії – філій ІМЛ при ЦК КПРС5 передбачалось
складання описів справ у двох примірниках. Справи фондів заводились
на кожний фонд партійного, комсомольського органу, установи, а також на фонди парткомів з правами райкомів, проте документи фондів
первинних партійних та комсомольських організацій вміщувались у
справу фонду партійного, комсомольського органу відповідного району, а не формувались в самостійну справу.
Приведення обліку архівних партійних документів до єдиної форми сприяє створенню нового інтегрованого довідкового апарату, забезпечує доступ до документів і дозволяє залучати документи партійних
фондів до наукового обігу.
Відповідно до акта приймання-передавання від 30 вересня 1991
року Державним архівом Луганської області були прийняті на зберігання документи партійного архіву Луганської області в кількості 3139
фондів із загальним числом одиниць зберігання – 681 тисяча. При цьому не на всі фонди було оформлено справи фондів (за актом їх було
354 справи), складено картки фондів (на час передавання їх було 453
картки), описи справ було складено у двох примірниках, а на частину
фондів – лише в одному примірнику.
З метою дотримання законодавства про Національний архівний
фонд Державним архівом Луганської області було здійснено низку
практичних заходів щодо переведення партійних документів на єдині форми державного обліку. При цьому акцентувалося на проведенні
перероблення описів первинних організацій та фракцій Комуністичної
партії України і створенні об’єднаних архівних фондів первинних парторганізацій за територіальною ознакою (ОАФ).
Основною метою проведення перероблення архівних описів є оптимізація (раціоналізація) документів та довідкового апарату до них.
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Якість довідкового апарату, зокрема складання описів, має велике
значення для пошуку дослідниками необхідної інформації, в значній
мірі впливає на залучення архівних документів до наукового обігу.
У цьому контексті багато що залежить від правильності складання
заголовків справ, внесених до опису, їх повноти та відповідності документам, що є в справі.
Говорячи про інші аспекти перероблення описів до документів
НАФ, необхідно вказати на такі основні помилки та неточності, яких
припускаються упорядники під час підготовлення документів для передавання на державне зберігання, а саме:
– внесення до “описів справ постійного зберігання” справ, пов
ністю або частково сформованих із копій документів або в яких
містяться дублетні примірники;
– неточності при визначенні фондової належності справ у цілому,
або окремих документів, згрупованих у справи;
– помилки у визначенні крайніх дат справ;
– наявність в описах справ із крайніми датами, що перекриваються
або повторюються;
– внесення до описів справ постійного зберігання справ тимчасового зберігання;
– порушення певних принципів формування справ (кількісного,
хронологічного, тематичного, номінального і т. ін.).
У процесі перероблення описів до документів НАФ зазначені вище
недоліки усуваються шляхом поглибленого вивчення історії фондоутворювача, структури його адміністративно-управлінського апарату,
проведення комплексу відповідних науково-технічних робіт із обов’яз
ковим поаркушним переглядом справ.
Під час перероблення описів до документів НАФ застосовуються
такі основні види науково технічних робіт:
– редагування заголовків справ, їх перескладання, що застосовують у випадках часткової або повної невідповідності заголовків
справ складу документів справи, а також неповноти заголовків.
При цьому справи підлягають частковому або повному поаркушному перегляду;
– переформування справ, яке застосовують при порушенні певних
принципів формування справ, а також за наявності в них копій,
дублетних примірників або чернеток. При цьому до описів додаються відповідні помітки;
– формування нових справ із документів, виділених зі справ в результаті їх переформування;
– розформування справ, що підлягають приєднанню до інших
справ, виділенню до знищення або ж виділенню в самостійні
фонди. При цьому розформовані справи знімають з обліку;
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– об’єднання справ із іншими справами з метою усунення пору
шення певних принципів при формуванні справ або методики
формування описів. При цьому справи, що об’єднані, знімають з
обліку;
– приєднання окремих документів, виділених із справ внаслідок їх
переформування, до інших справ. При цьому в описі додаються
відповідні позначки;
– вилучення до знищення окремих документів, що були виділені
із справ внаслідок їх переформування, як копійні, дублетні або
чернетки. При цьому вилучення документів оформлюється актом
відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно з чинним законодавством не підлягають вилученню зі складу НАФ будь-які
документи, створені до 1946 року;
– формування нових фондів із документів, що були виділені зі
справ у результаті їх переформування і згруповані в самостійні
справи;
– передавання справ із фондів, описи яких пройшли перероблення, до інших архівних фондів за належністю. Цей вид роботи застосовують у разі виявлення у фонді помилково віднесених до
його складу справ. При цьому складається “Акт про виявлення
документів, що не стосуються фонду”, форму якого затверджено
Правилами роботи архівних установ України6;
– приєднання до фонду, описи якого перероблюються, справ і окре
мих документів, що були виділені з інших фондів як помилково
віднесені.
Далі наведено декілька найбільш характерних прикладів.
Справа № 194, внесена до опису № 1 (фонд № П-1391 “Первинна
організація КПУ Старобільської міської Ради депутатів трудящих”), до
проведення перероблення та удосконалення опису у зв’язку зі створенням об’єднаного архівного фонду (ОАФ) первинних організацій Комуністичної партії України Старобільського району мала заголовок “Протоколи засіданняь партійного бюро”.
Після повного поаркушного перегляду зазначеної справи заголовок було змінено для усунення невідповідностей складу документів
(насправді в справі містився лише один протокол) та усунення його
“глухоти”.
Як наслідок, згадана справа була внесена до опису №1 справ ОАФ
“Первинні організації та фракції Комуністичної партії України Старобільського району” під заголовком “Протокол засідання партійного
бюро з питань виборів секретаря первинної партійної організації та
його заступників”.
Справа № 41, внесена до опису № 1 (фонд № П-77 “Комуністична
фракція Старобільського окрвиконкому”), мала назву “Керівні мате
ріали ОПК і комфракції ОВК”.
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Після повного поаркушного перегляду цієї справи з метою уточ
нення складу документів згадана справа була внесена до опису № 1
справ ОАФ № П-2779 під заголовком “Директивні листи, завдання,
вказівки Старобільського окружного комітету партії з питань боротьби
з викривленнями партійної лінії в колгоспному будівництві, організації
хлібозаготівлі”.
Прикладом неточності заголовку може бути справа № 9, внесена
до опису № 1 (фонд П-28 “Старобільський районний комітет Комуністичної партії України”), під назвою “Анкети та заяви до партосередку
с. Лиман про прийняття в члени та кандидати партії”.
Повний поаркушний перегляд виявив, що у складі вищезазначеної
справи були не тільки документи, що винесені у його заголовок, а й автобіографії, облікові картки, рекомендації, витяги з протоколів засідань
бюро партійного осередку, листування з вищими партійними органами
з питань приймання в члени партії. У результаті проведеної роботи до
складу документів у справі було застосоване загальне поняття “документи”, і справа була внесена до опису № 1 ОAФ № П-2779 під заголовком “Документи про вступ до партії”.
Прикладом методично неправильно складеного заголовку (його
“глухоти”) служить справа № 39, внесена до опису № 1 (фонд № П-66
“Осередок КП(б)У № 1 Старобільського окрвиконкому”), під назвою
“Протокол загальних зборів співробітників гаража окрвиконкому”.
Після вивчення кола питань (порядку денного), що були розглянуті під час загальних зборів, вищезгадану справу було внесено до опису № 1 справ ОАФ № П-2779 під назвою “Протокол загальних зборів
працівників гаража окружного виконавчого комітету з питань вивчення
постанови Ради Народних Комісарів СРСР про безаварійну роботу на
транспорті та розгляду заяв трудящих”.
Найбільш поширеним прикладом неповноти заголовку може бути
справа № 30, внесена до опису № 1 фонду № П-2770 “Первинна організація КПУ колгоспу імені Сталіна”, під назвою “Протоколи партійних засідань”. Повний поаркушний перегляд справи виявив, що, крім
протоколів, вона містить багато супровідних документів (довідок, інформацій, доповідей, планів). З метою усунення встановленої неповноти заголовку згадана справа була внесена до опису №1 справ ОАФ №
П-2779 під заголовком “Протоколи партійних зборів та документи до
них”. При цьому для лаконічності та ясності заголовку поняття “документи” не розкривалось.
Об’єднання справ можна проілюструвати у наведених нижче прикладах.
Справа № 4, внесена до опису № 1 Фонду № П-3 “Політична частина Старобільського зернотресту”, містила звітні картки, відомості про
склад та стан первинних партійних та комсомольських організацій, про
комуністів та співчуваючих за 1935 рік. Справа № 2, внесена в той

статті та повідомлення

49

же опис, містила аналогічні документи за 1934 та 1935 роки. З метою
усунення порушення номінального та хронологічного принципів при
формуванні справ справу № 4 було об’єднано зі справою № 2, про що
в описі справ зроблено відповідну позначку, а в засвідчувальному написі наведено відповідну інформацію. Справа № 4 з обліку була знята.
Інший випадок добре ілюструє переформування справ.
Справа № 20, внесена до опису №1 фонду № П-355 “Вузловий
комітет КП(б)У станції Старобільськ”, містила протоколи вузлових
партійних зборів та засідань вузлового партійного комітету за січень –
липень 1953 року, справа № 21, внесена до того ж опису, містила аналогічні документи за травень – грудень 1953 року.
У зв’язку з “перекриванням” крайніх дат вищезазначені справи
були переформовані. Справа № 20 переформована з включенням до неї
документів за період з 9 січня 1953 року по 13 червня 1953 року, а
справа № 21 – з 20 липня 1953 року по 30 грудня 1953 року.
Виокремлення справ до знищення розглянемо на прикладах архівних робіт, що здійснювались в 2003–2004 роках держархівом під час
перероблення описів первинних партійних організацій Старобільського
району.
Справа № 19, внесена до опису № 1 фонду П-355, була виділена
до знищення як така, що містила копії або дублетні примірники протоколів вузлових партійних зборів, оригінали яких були згруповані в
справах №№ 20,21. Виділення до знищення було оформлено Актом
про вилучення до знищення документів, що не підлягають зберіганню, який був схвалений ЕПК Державного архіву Луганської області та
погоджений ЦЕПК Держкомархіву України (2004 р.). Після виділення
справи до знищення в описі був проставлений відповідний штамп.
Справи №№ 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, внесені до опису № 1
фонду № П-6489 “Первинна організація КПУ радгоспу “Покровський”,
були виділені до знищення як такі, що містять документи партійних
організацій виробничих та структурних підрозділів (відділень №№ 1–3,
адміністративного апарату, центральної садиби радянського господарства). Зазначені документи втратили науково-історичну цінність
та практичне значення внаслідок відображення діяльності зазначених
структурних підрозділів у документах первинної партійної організації
фондоутворювача в цілому.
Звернемо увагу, що на сьогодні архівні документи, які до 1991 року
перебували на державному обліку та зберігались в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду. Отже, при
вирішенні питань щодо їх вилучення із НАФ необхідно застосовувати
норми чинного законодавства7.
Утворення нових фондів із виділених справ та документів розглянемо на прикладах утворення фонду № П-1790 “Партійне підпілля та
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партизанський рух на території Ворошиловградської області в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)”. Архівний фонд № П-1790
був створений з документів та справ, які входили до складу фондів
обласного, міського та районних комітетів Комуністичної партії України та які містили інформацію про партійно-комсомольське підпілля та
партизанський рух на території області під час тимчасової окупації в
роки Великої Вітчизняної війни (липень 1942 р. – вересень 1943 р.). Рішення про виділення цих документів у самостійний фонд було ухвалено внаслідок великої науково-історичної цінності та високої соціальної
значущості згаданих документів, а також з метою створення умов для
оперативного пошуку та всебічного вивчення документів, залучення їх
до наукового обігу як архівістами, так і дослідниками.
В іншому випадку в процесі перероблення опису № 1 фонду №
П-3 “Політична частина Старобільського зернотресту” було встановлено, що в його складі є протоколи партійних зборів та документи до
них первинної партійної організації радгоспу “Комсомолець” за 1935
рік, які не стосуються даного фонду. З метою усунення виявленого недоліку, згадані документи були виділені та згруповані в самостійний
фонд “Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків) України радянського господарства “Комсомолець”, який увійшов до складу
ОАФ № П-2779 “Первинні організації та фракції Комуністичної партії
України Старобільського району”.
Описи справ, які були перероблені, формуються у самостійні справи та розміщуються у кінці річних розділів нових описів і підлягають
зберіганню як невід’ємна частина ОАФ.
Проведення архівних робіт супроводжується складанням відповідних актів та внесенням на їх підставі необхідних змін до облікових
документів.
Під час складання історичної довідки до знов утвореного фонду в
ній подається інформація про всі види науково-технічних робіт, проведених під час перероблення описів та створення об’єднаного архівного
фонду.
Слід пам’ятати, що основним результатом та сенсом проведення
перероблення архівних описів є кількісні та якісні зміни в складі документів фонду, а також пов’язане з цим подальше створення досконалого довідкового апарату, що забезпечить оперативний пошук та всебічне
використання історичної інформації архівних документів всіма зацікавленими особами.
Насамкінець наведемо деякі цифри, що доводять необхідність і
ефективність перероблення описів для створення досконалого довідкового апарату.
Як вже зазначалось, Державний архів прийняв на зберігання 3139
фондів документальних матеріалів Партійного архіву Луганської об-
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ласті. Із загальної кількості фондів 2756 фондів – це фонди первинних
партійних організацій.
На 1 січня 2013 року замість 1087 самостійних фондів первинних
організацій та фракцій КПУ, у складі яких нараховувалось 31997 одиниць зберігання, в результаті перероблення описів було створено за
територіальним принципом 16 об’єднаних архівних фондів із загальною кількістю одиниць зберігання – 24415. На кожний знов утворений
об’єднаний фонд була започаткована справа фонду, описи справ скдалено у 3 примірниках, складено картку та аркуш фонду, що відповідає
вимогам чинного законодавства.
Формування об’єднаних архівних фондів первинних парторганізацій триває, ще має бути створено 18 фондів замість 1361 самостійного
фонду із загальною кількістю 62,2 тис. одиниці зберігання.
Приведення обліку партійних документів до єдиних форм державного обліку, безумовно, створить умови для всебічного вивчення документів партійних організацій, сприятиме долученню їх до науковоісторичного обігу.
Аналіз звернень до документів фондів партійних організацій в Державному архіві Луганської області свідчить, що вони широко використовуються як дослідниками, так і архівістами з науковою метою, для
підготовки публікацій, документальних виставок. Крім того, на підставі інформації, що міститься у фондах партійних організацій, надаються
довідки соціально-правового характеру.
Не можна також забувати, що історія Комуністичної партії УРСР є
невід’ємною частиною історії України. Інтерес до діяльності партії, яка
майже сім десятиліть відігравала керівну роль в державі, не втрачається і донині. Документи партійних органів, що зберігаються в архівних
установах, представляють інтерес для дослідників.
Досконалий довідковий апарат до документів партійних фондів
сприятиме доступу до найменш вивченої частини архівних документів,
активному залученню їх до дослідницького обігу з метою усунення “білих плям” в історії держави задля подальшого розвитку архівної науки.
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зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13. – Назва з екрана.
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Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України
від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII // Відомості Верховної Ради України. –
1994. – № 15. – Ст. 86. – В редакції закону від 13 грудня 2001 р. № 2888-III;
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Рассмотрены основные проблемы переработки и перевода на единые
формы государственного учёта фондов Компартии Украины, а также практический опыт их решения в Государственном архиве Луганской области.
Ключевые слова: переработка описей; объединенный архивный фонд;
справочный аппарат; архивное дело; учетные документы; архивный фонд.
The authors consider the main problems in processing of inventories and their
transferring to the unified form of collections register of the Communist Party of
Ukraine, as well as practical experience of the State Archives of Luhansk Region.
Key words: the processing of inventories; the combined archival fond; the
finding aids; the archival affairs; the inventory records; the archival fond.
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А. І. ХАРУК*

АРХІВНІ ФОНДИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ АВІАЦІЙНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 20–40-х РР. ХХ ст.
Розглянуто фонди архівів Російської Федерації з точки зору можливості
використання їх матеріалів для дослідження історії розвитку авіаційної промисловості України. Основна увага зосереджена на фондах Державного архіву Російської Федерації, Російського державного військового архіву та Російського державного архіву соціально-політичної історії.
Ключові слова: архів; авіаційна промисловість України; авіазавод; конструкторське бюро.

Враховуючи тривалу залежність України від імперського центру і
підпорядкованість розташованих на території нашої країни установ і
організацій російським імперським (згодом союзним) органам, величезна кількість матеріалів, що стосуються найрізноманітніших аспектів вітчизняної історії, виявились зосередженими в архівах Російської
Федерації (РФ). Насамперед, це властиво для підприємств і установ
військово-промислового комплексу, що завжди перебували у центральному підпорядкуванні. До них належали авіазаводи та споріднені підприємства (наприклад, авіамоторні). Тож вивчення історії української
авіаційної промисловості без опрацювання фондів архівів РФ неможливе. На жаль, доводиться констатувати, що лише дуже невелика частина
потрібних дослідникам історії авіації документів була опублікована у
відповідних збірниках. У першу чергу, це серія збірників документів і
матеріалів “Авиация и воздухоплавание в России в 1907–1914 гг.”1, що
видавалась в 60–70-х рр. ХХ ст. У них опубліковано низку документів, головно з Центрального державного військово-історичного архіву
(нині Російський державний військово-історичний архів), що стосуються раннього етапу зародження і розвитку авіаційної промисловості
України.
У 1998 р. Міжнародним фондом “Демократія” був виданий у двох
книгах збірник документів “1941 год”2. У ньому опубліковано документи різних російських архівів, що висвітлюють розвиток авіаційної
промисловості на теренах України напередодні та на початку радян* Харук Андрій Іванович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних наук Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного.
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сько-німецької війни. Автор також звертався до цієї тематики у статті,
опублікованій у 2007 р.3 Проте в ній зосереджено увагу на матеріалах
лише двох архівних установ: Російського державного військово-історичного архіву та Російського державного архіву економіки.
Метою розвідки є аналіз фондів архівів Російської Федерації під
кутом можливості використання їх матеріалів для вивчення історії становлення та розвитку авіаційної промисловості України.
Дослідження доцільно розпочати з розгляду фондів провідної російської архівної установи – Державного архіву Російської Федерації
(Государственный архив Российской Федерации, далі – ГАРФ). Тут
слід відзначити фонд 8418 “Комитет обороны при Совете Народных
Комиссаров СССР”, в якому зосереджені різнопланові матеріали стосовно розвитку авіаційної промисловості в 20-х – на початку 40-х рр.
ХХ ст. Завдяки ним можна простежити еволюцію харківського авіазаводу, зокрема, його перепрофілювання з цивільного виробництва на
військове та впровадження нових типів літаків. Зокрема, у двох справах міститься цікаве листування щодо передачі харківського авіазаводу
з республіканського підпорядкування в союзне в 1930 р.4 Керівництво
УРСР умовою такої передачі ставило значне розширення замовлень
для підприємства і створення на його базі Харківського авіакомбінату.
Однак керівництво Раднаркому СРСР, спочатку погодившись із цими
вимогами, після передачі підприємства відмовилось виконувати свої
обіцянки, воліючи інвестувати в заводи на Уралі й Далекому Сході.
Також за вказівкою союзного керівництва замість пасажирських літаків конструкції К. Калініна завод мав налагодити випуск військових
літаків-винищувачів, розроблених І. Григоровичем. У низці архівних
справ відображено хід впровадження нових виробів у першій половині
30-х рр. та проблеми, з якими довелося зіткнутись5.
Після невдачі з випуском винищувачів Григоровича Харківський
авіазавод № 135 з 1937 р. переходить на виробництво літака-розвідника ХАІ-5 (Р-10), спроектованого під керівництвом Й. Немана. Історія створення та серійного виробництва цієї досить досконалої для
свого часу машини розкрита автором даної статті у одній із публікацій6. Тут же лише відзначимо, що у фонді 8418 зосереджено низку цікавих документів, що стосувались налагодження випуску літака Р-10
та проблемам, з якими при цьому довелось зіткнутись7. Нарешті, історія останнього типу літака, впровадженого у серійне виробництво на
заводі № 135 напередодні війни – бомбардувальника Су-2 – теж достатньо повно відображена в матеріалах фонду 84188. Зокрема, за цими
матеріалами можна відтворити динаміку випуску продукції, зв’язки з
субпідрядниками, проблеми, що виникали у зв’язку з переходом від
дерев’яного літакобудування до металевого та ін. Досить цікавими є й
архівні матеріали, що стосуються розробки перспективних літаків, що
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мали б випускатись на Харківському авіазаводі, але з різних причин
так і не потрапили в серію9.
Зазначений фонд 8418 становить інтерес і з точки зору історії авіамоторної промисловості – у ньому зосереджена доволі повна інформація стосовно виробництва авіамоторів на Запорізькому підприємстві
№ 29. Це підприємство спеціалізувалось на випуску радіальних авіаційних двигунів різної потужності як вітчизняної розробки (М-11), так
і створених на основі іноземних ліцензій (М-22, М-85, а також похідні від останнього М-86, М-87, М-88). За архівними справами з фонду
8418 можна простежити організацію виробництва двигунів М-22 в середині 30-х рр.10, налагодження випуску моторів М-85 за французьким
взірцем11, заходи зі збільшення виробничих потужностей підприємства
напередодні війни12 та зі створення нових типів двигунів у конструкторському бюро Заводу № 2913. Завдяки збереженим в архіві документам,
стало можливим дослідження складної й драматичної історії створення
і впровадження у виробництво двигуна М-88 – одного з основних моторів радянської військової авіації першої половини 40-х рр.14
Відносно небагато інформації у фонді 8418 міститься щодо періоду
до 1930 р. (нижня хронологічна межа цього фонду – 1927 р.). У деяких
справах 1927–1929 рр. містяться відомості з виконання підприємствами
авіаційної промисловості України військових замовлень чи про боротьбу із “шкідництвом” на авіазаводах15.
Ще один масив матеріалів ГАРФ – фонд 8007 “Совет оборонной
промышленности при Совете Народных Комиссаров СССР” – містить накази Народного комісаріату авіаційної промисловості (НКАП)
та листування центральних органів з авіазаводами, що відносяться до
періоду 1940–1941 рр. Значна їх частина доповнює відомості, подані
у матеріалах фонду 8148. Зокрема, це інформація щодо діяльності Запорізького заводу № 29 із впровадження нових двигунів М-8816 щодо
виробництва літаків на заводі № 13517, щодо постачання по кооперації
вузлів з інших підприємств18. Варто також відзначити значну кількість
документальних джерел із питань передачі до НКАП у 1940–1941 рр.
підприємств інших відомств у Києві, Харкові, Полтаві, Дніпропетровську, Львові, а також будівництва нових авіазаводів і реконструкції наявних на теренах УРСР19.
Іншою архівною установою, чиї зібрання є надзвичайно цікавими
для дослідників історії авіаційної промисловості України, є Російський
державний військовий архів (Российский государственный военный архив, далі – РГВА). Тут особливої уваги заслуговує фонд 29 “Главное
управление военно-воздушных сил Красной Армии”, хронологічні рамки якого охоплюють проміжок часу з 1917 по 1941 рр. Це управління
було головним замовником і споживачем авіаційної техніки в СРСР.
Матеріали фонду, що стосуються проблематики нашого дослідження,
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можна умовно поділити на кілька блоків. Перший з них – це справи, що
торкаються раннього радянського періоду розвитку авіаційної промисловості (1918-1925 рр.) – наприклад, документи щодо долі Херсонського авіацентру20, Одеського авіазаводу “Анатра”21, доповіді та довідки
про стан галузі22. Спираючись на ці дані, можна об’єктивно відтворити складну картину стану авіапромисловості на початку 20-х рр., коли
відбувалось скорочення на підприємствах галузі, а деякі з них взагалі
припинили існування.
Другий блок включає справи, що стосуються випробувань нових
взірців авіаційної техніки, які створювались на українських підприємствах – літаків ХАІ-5, К-7, двигунів М-22 та інших23. Сюди ж відносяться і звіти підприємств стосовно дослідно-конструкторських робіт24.
Наведена в них інформація дозволяє дослідити процес створення нових
літаків та авіамоторів, зрозуміти логіку ходу конструкторської думки,
обґрунтованість прийняття тих чи інших рішень, а також простежити,
як відбувався процес узгодження вимог до нової техніки між виробниками й замовником – Військово-повітряними силами.
Третій блок документів фонду 29 містить програми та звіти щодо
серійного виробництва літаків та моторів25. Вони належать до 30-х –
початку 40-х рр. Наявні у цьому фонді узагальнені дані щодо обсягів
виробництва авіаційної техніки в СРСР дозволяють об’єктивно оцінити
місце українських підприємств у загальносоюзному авіаційно-промисловому комплексі. Крім того, дуже цікавою можливістю для дослідника є зіставлення закладених у документах планових цифр із реальним
виконанням виробничих завдань.
Хоча фонд 29 цілком обґрунтовано можна вважати ключовим у
РГВА з точки зору відображення історії вітчизняної авіапромисловості, дослідникам не слід нехтувати й іншими фондами цього архіву. Зокрема, низку цікавих документів щодо функціонування авіаційної промисловості на початку 20-х рр. ХХ ст. містить фонд 84 “Управление по
снабжению Красного Воздушного Флота”26. Вони стосуються, перш за
все, виробництва літаків на Одеському заводі “Анатра” в 1920–1921 рр.
Нарешті, окремі відомості стосовно стану підприємств галузі в 1919–
1920 рр. знаходяться в матеріалах фонду 25860 “Народный комиссариат
по военным делам Украинской ССР”27. Перш за все, це акти обстеження підприємств галузі, що складались після приходу радянської влади,
а також накази Управління Повітряного флоту Наркомату військових
справ УРСР із питань організації авіаційної промисловості.
Загалом Російський державний військовий архів є надзвичайно цінним джерелом інформації для дослідників української авіаційної промисловості, і пошуки у його фондах дадуть змогу знайти ще чимало
цікавих документів. Наприклад, вивчення фонду 7 “Штаб рабоче-крестьянской Красной Армии” дозволило виявити значний за обсягом та
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інформативно наповнений документ – протокол і стенограму наради
в начальника Всесоюзного об’єднання авіапромисловості (1930 р.), у
якому відображено цілісну картину стану авіаційної промисловості
СРСР у цілому та УРСР зокрема, відображено не лише досягнення галузі, але й проблеми, що доводилось вирішувати28.
Деяка інформація щодо стану і розвитку авіапромисловості знаходиться у фондах Російського державного архіву соціально-політичної
історії (Российский государственный архив социально-политической
истории, далі – РГАСПИ). Насамперед, це стосується фонду 644 “Постановления и распоряжения Государственного Комитета Обороны”. У
ньому, зокрема, містяться постанови щодо організації роботи авіазаводів після початку німецько-радянської війни та евакуації підприємств
галузі з теренів України в 1941 р.29 Наявні у постановах і розпорядженнях дані дозволяють скласти уявлення про мобілізаційні заходи щодо
розширення виробництва у перші тижні й місяці війни. Навіть аналіз
постанов щодо евакуації дозволяє на підставі опосередкованих даних
(кількості залізничних вагонів і платформ для евакуації устаткування і
персоналу) оцінити розміри і стан підприємств. Це особливо важливо
для нових заводів, переданих НКАП у 1939–1940 рр., оскільки на загал
інформація про них як у опублікованих працях, так і в архівних справах, є досить обмеженою.
Другий блок документів фонду 644, що дотичний до проблематики цього дослідження, охоплює 1944–1945 рр.30 До нього належать постанови, що регламентували порядок відновлення роботи підприємств
галузі після визволення території України (Харківського й Київського
авіаційних та Запорізького авіамоторного заводів). Досить цікавими є
й постанови щодо розподілу між підприємствами галузі трофейного
(репараційного) обладнання із заводів Німеччини та Австрії, а також
матеріали щодо конверсії (переведення на виробництво цивільної продукції) українських авіазаводів у 1945 р.
Підсумовуючи, відзначимо, що вивчені нами матеріали фондів
Державного архіву Російської Федерації, Російського державного військового архіву та Російського державного архіву соціально-політичної
історії дають можливість достатньо повно відтворити історію вітчизняної авіаційної промисловості у 20–40-х рр. ХХ ст. – що було зроблено
автором у монографії, виданій у 2010 р.31 Однак дальші пошуки як у
вказаних архівах, так і в інших архівних установах Російської Федерації (насамперед, в Російському державному архіві економіки та Російському державному військово-історичному архіві) дозволять збагатити
наявну інформацію новими деталями, висвітлити “білі плями”, яких
іще чимало лишається в історії такої специфічної галузі військово-промислового комплексу, як авіаційна промисловість.
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Рассмотрены фонды архивов Российской Федерации с точки зрения возможности использования их материалов для исследования истории развития
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авиационной промышленности Украины. Основное внимание сосредоточено
на фондах Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива и Российского государственного архива социально-политической истории.
Ключевые слова: архив; авиационная промышленность Украины; авиазавод; конструкторское бюро.
The author reviews the archival fonds of Russian Federation as the materials for
researching of the history of development of aircraft industry in Ukraine. The main
focus is on the holdings of the state Archives of the Russian Federation; Russian
State War Archives and the Russian State Archives of Socio-political History.
Key words: the archives; the aircraft industry of Ukraine; the aircraft factory;
the engineering bureau.
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А. С. Чайковский*

ИСТОРИЯ ПЛЕНА: ТРАГЕДИЯ И ФАРС
На основі широкої джерельної бази розглядається проблема військового
полону періоду Великої Вітчизняної війни. Основна увага зосереджена на
аналізі поглядів щодо долі радянських військовополонених і вояків німецькофашистських армій в умовах неволі. Подається порівняльна характеристика
основних причин небойових втрат ворогуючими сторонами, головним чином
у таборах військовополонених.
Ключові слова: полонені; табори військовополонених; безповоротні
небойові втрати; Сталінградська битва; поранені; хворі; медично-санітарне
забезпечення; облік; ОКВ; ОКХ; Вермахт; Червона Армія.

Время от времени средства массовой информации Украины будоражат общественность “историческими сенсациями”. Казалось бы, чего
проще – подойти к освещению нашей непростой истории взвешенно,
аналитически, увидев в жизни предыдущих поколений как просчеты,
так, несомненно, и положительные стороны. Тем более, оглядываясь в
прошлое, заметим, что за каких-то сто лет на их долю выпали тяжелые
испытания: три революции, две мировые и гражданская войны, разрухи, голод, репрессии, неустроенность, бедность и нищета, и при этом
– огромные трудовые свершения, боевой героизм, мужество, отвага и
самопожертвование.
В этом контексте обращает на себя внимание публикация “Горечь
плена! Немецкие военнопленные в СССР – малоизвестная страница
Второй мировой войны” (“Зеркало недели”, № 32(129). – 2013). “Справедливости ради следует отметить, – подчеркивает уже в первом ее
абзаце некий Сергей Гончаров, – малоизвестна она лишь у нас (под
“нами” автор имеет в виду не только Украину, но и всё “постсоветское пространство”)”. В отличие от “нас”, по его же словам, в самой
Германии к “изучению этого вопроса подошли с чисто немецкой основательностью и педантичностью”. Уже в 1957 г. в ФРГ была создана
научная комиссия по изучению истории немецких военнопленных. С
того времени в свет вышли и 15 “пухлых” томов серии “К истории
немецких военнопленных во Второй мировой войне”, семь из которых
посвящены пребыванию немцев в советском плену.

* Чайковський Анатолій Степанович – доктор історичних наук, професор,
директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та
всесвітньої історії.
© А. С. Чайковский, 2014
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Учитывая, что в разгроме Третьего рейха решающая роль принадлежит Красной Армии*, а число немцев, побывавших в плену на территории СССР, в сравнении с союзниками по антигитлеровской коалиции
было значительно большим, то семь, даже “пухлых”, томов не столь
впечатляют.
Да, собственно, Бог с ними, западными исследователями. Заметим
лишь, что количество публикаций по истории немецкого плена, в частности в Украине, не говоря о Российской Федерации, Белоруссии, других республиках бывшего СССР, насчитывает сотни различных изданий. Что же касается упоминаемой статьи, то, по крайней мере, следует
высказать некоторые замечания. Судя по всему, уважаемый автор, как
и большинство его коллег по перу, далек от исторической науки. Анализируя содержание статьи, можно с уверенностью сказать: материал
для “исследования” удалось “настричь” из Интернета. В лучшем случае
в руки попался сборник документов под редакцией российского профессора М. М. Загорулько “Военнопленные в СССР. 1939–1956”. Если
это так, жаль, что проигнорирована главная мысль издания, в котором
уже в предисловии подчеркивается: невиданно ожесточенный характер Второй мировой войны перевернул традиционное представление о
плене и попрал связанные с ним традиции воинской чести. “Политические и военные руководители стран агрессоров превратили плен в
продолжение войны. Как следствие, была создана беспрецедентная по
своему цинизму технология массового истребления, принудительноизнурительного труда, физического и морально-психологического подавления как пленных военнослужащих, так и насильно захваченных
гражданских лиц оккупированных стран” [1, 9]. С такими выводами
трудно не согласиться.
В подтверждение изложенного несколько примеров. В приказах
командования гитлеровского Вермахта (Wehrmacht, от Wehr – оружие,
оборона и Macht – сила – вооруженные силы Третьего рейха. – А. Ч.)
требовалось: “В отношении советских военнопленных даже из дисциплинарных соображений следует весьма резко прибегать к оружию.
Подлежит наказанию всякий (немец. – А. Ч.), кто для понуждения к выполнению данного не применяет или недостаточно энергично применяет оружие… С ранеными русскими пленными нечего долго возиться,
их надо приканчивать просто на месте…, снабжение их питанием…
является ненужной гуманностью” [3, 326, 18, 106].
* Один лишь пример: на 1 июля 1943 г. на советско-германском фронте
находилось 232 дивизии немецко-фашистских войск общей численностью свыше
4 млн. человек. На всех других театрах военных действий количество их личного
состава равнялось чуть больше 1 млн. [2, 210]. Преимущественно это были
охранные и тыловые части Вермахта, а также и СС.
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Дополняя картину судеб советских военнопленных, сошлемся и на
начальника генштаба сухопутных войск Вермахта Франца Гальдера,
который писал: “14 ноября 1941 года. 146-й день войны. Молодечно
(территория Белоруссии. – А. Ч.) русский тифозный лагерь военнопленных. 20 000 человек обречены на смерть. В других лагерях, расположенных в окрестностях, хотя там сыпного тифа и нет, большое
количество пленных ежедневно умирает от голода. Лагеря производят
жуткое впечатление. Однако какие-либо меры помощи в настоящее
время невозможны” [4, 44].
Находясь в советском плену, генерал-лейтенант Курт фон Остеррайх, в свою очередь, свидетельствовал: “Моя деятельность на посту
начальника отдела по делам военнопленных при штабе Данцигского
военного округа (в Германии. – А. Ч.) началась с 1 февраля 1941 г. До
этого я был командиром 207-й пехотной дивизии, дислоцировавшейся
во Франции.
Приблизительно в марте 1941 г. я был вызван в Берлин, где в ставке Верховного командования (ОКВ – Obzkommando deг Wehrmacht. –
А. Ч.) состоялось секретное совещание. Проводил его генерал-лейтенант
Райнеке, являющийся начальником управления по делам военнопленных при ставке. Под большим секретом генерал Райнеке сообщил:
ориентировочно в начале лета Германия вторгается на территорию
Советского Союза. В соответствии с этим, Верховным командованием разработаны необходимые мероприятия, в том числе по подготовке
лагерей для русских военнопленных, которые будут поступать после
начала боевых действий на Восточном фронте. Я лично получил от начальника управления задание подготовить на территории Данцигского
военного округа лагерь на 50 тыс. военнопленных. При этом он указал,
что если на местах не удается в срок создать лагеря с крытыми бараками, то устраивать их следует под открытым небом. Далее Райнеке дал
инструкцию об обращении с пленными, предусматривающую расстрел
без всякого предупреждения тех, кто лишь попытается совершить побег…”[5, 36].
По словам Остеррайха, в г. Тори на бывшем военном полигоне
“под открытым небом был открыт стационарный лагерь, огороженный
колючей проволокой”. Для его сооружения привлекались содержащиеся в шталагах ХХ-Б23 (лагеря для рядового состава. – А. Ч.) английские
военнопленные. “В июне 1941 г., – вспоминал бывший генерал-лейтенант, – через несколько дней после вторжения Германии в СССР, я получил приказ ставки Верховного командования. В этом документе, так
называемом “комиссарен-эрлас”*, находившимся в походе немецким
* Имеется в виду “Распоряжение о комиссарах: Директивы об обращении с
политическими комиссарами” от 6 июня 1941 г. Более подробно см.: Ш. Датнер.
Преступления немецко-фашистского Вермахта в отношении военнопленных… –
С. 108–140.
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воинским частям и администрации лагерей для военнопленных именем
фюрера приказывалось поголовно расстреливать военнопленных, принадлежащих к политическому составу Красной Армии, а также коммунистов и евреев.
В последующих приказах ставки говорилось, что трупы расстре
лянных следует закапывать массами в ямах, а при возможности сжигать, снимая с них опознавательные медальоны. Полученные приказы
я передал для исполнения подчиненным мне комендантам шталагов
ХХ-Б майору Зеегеру, полковнику Больману и подполковнику Дульничу. Выполняя приказ, последний сразу же расстрелял свыше 300 чел.
Трупы были зарыты в массовых могилах на кладбище в районе расположения лагеря ХХ-С. В конце 1941 г. или в начале 1942 г. я снова был вызван в Берлин на совещание начальников отделов по делам
военнопленных. Проводил его новый начальник управления по делам
военнопленных генерал-майор фон Гревенитц. Обсуждался вопрос, как
поступить с русскими военнопленными, которые в результате ранений,
истощения и болезней были непригодны для использования на работах.
По данному вопросу высказалось несколько присутствующих офицеров, в том числе врачи, которые заявили: таких военнопленных надо
концентрировать в одном месте – лагере или лазарете – и умерщвлять
при помощи яда.
По результатам обсуждения Гревенитц отдал приказание: нетру
доспособных военнопленных умерщвлять, привлекая медицинский
персонал лагерей. Возвратившись в Данциг, через Зеегера, Больмана
и Дульнича я проводил эти указания в жизнь, предупредив их о том,
чтобы умерщвление советских военнопленных производилось весьма
осторожно, дабы это не стало известным за пределами лагерей” [5, 36–
37].
Получив должность начальника отдела по делам военнопленных
при штабе армейской группы Б (образована в июле 1942 г. из части
войск группы армий “Юг”, действовала на воронежско-сталинградском направлении. Расформирована в феврале 1943 г. – А. Ч.), фон
Остеррайх прибыл в Украину. С огорчением узнал, что приобретенный “опыт” останется невостребованным, ибо умерщвление советских
военнопленных с помощью ядов здесь уже применяется давно. Тогда
же был получен подписанный Гиммлером совершенно секретный приказ – c августа 1942 года начать клеймение военнопленных Красной
Армии заранее обусловленными знаками*.
* Приказы ОКВ и Главного имперского управления безопасности (РСХА)
о клеймении советских военнопленных издавались и отменялись несколько раз.
Первый из них появился 16 января 1942 г. Вскоре его отменили. В июле ОКВ и
РСХА продублировали приказы вновь. Позже поступило распоряжение “временно
прекратить клеймение русских” [6, 167–177]. Главной причиной последнего стала
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В собственноручно написанных показаниях Остеррайх констатировал: “Русские военнопленные содержались в лагерях в невыносимо тяжелых условиях, питались плохо, поддавались моральным унижениям,
умирали от голода и заболеваний. В шталагах Данцигского военного
округа только вследствие истощения и болезней умерло свыше 40 тыс.
человек, а в подчиненных мне шталагах в Украине – 6–9 тыс. Должен
также указать, что в последнем случае в лагерях одновременно с военнопленными в отдельных бараках под арестом содержалось до 20 тыс.
советских граждан, взятых в качестве заложников из районов, охваченных партизанским движением. После их умиротворения…работоспособные мужчины и женщины от 17 до 40 лет были вывезены на работы
в Германию. Насколько я помню, этой акции тогда поддалось свыше
10 тыс. человек” [6, 168–177]. В отношении остальных фон Остеррайх
умолчал. Об их участи можно только догадываться.
Сошлемся на показания и одного из непосредственных участников войны, бывшего артиллерийского офицера дивизии “Пасубио” 8-й
итальянской армии Эудженио Корти. Вспоминая о событиях под Сталинградом, он писал: “Утром (декабрь 1942 г. – А. Ч.) прошел слух,
что немцы расстреляли всех русских пленных. Лишь итальянцы в результате штыковой атаки взяли в плен более 200 человек. Позже слухи
подтвердились. До нас даже дошли отдельные детали. Рассказывали,
что пленных строили в шеренги по 10 человек, вдоль которых ходил
солдат и стрелял. Чаще всего в голову. Насколько мне известно, ни
одному из пленных не удалось уцелеть… Свидетели убийства русских
пленных рассказывали, что они стояли перед своими палачами высоко
подняв головы и ни о чем не просили, но в их глазах метались страх и
отчаяние” [7, 107–108].
Официальная статистика свидетельствует: к концу 1942 г. число
советских военнослужащих и гражданских лиц, погибших в гитлеровских лагерях, тюрьмах, а также в результате других преступных деяний
оккупантов, составило почти 2 млн. человек. Но это был далеко еще не
предел.
Исходя из объективной логики военно-политического противостояния, обороняющаяся сторона, в нашем случае прежде всего Советский Союз, должна была прибегнуть к адекватным ответным мерам на
действия противника, распространяя в отношении его солдат и офицеров предельно жестокую технологию содержания в неволе. Однако в
реальности условия изоляции вражеских военнопленных в советских
лагерях, как это ни пытается доказать господин Гончаров, ни в коей
мере не были технологией продолжения войны. Даже поверхностный
боязнь нацистской верхушки ответственности за содеянное злодеяние. Более
подробно см.: Нюрнбергский процесс. – Т.3. – С. 111–112; Т.7. – С. 378.
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анализ ситуации с пребыванием бойцов и командиров Красной Армии
и гражданских лиц в нацистских лагерях, солдат и офицеров Вермахта
и армий его союзников в советских лагерях позволяет увидеть существенные различия. Главное из них заключается в том, что во втором
случае отсутствовало массовое уничтожение людей. Обращение же с
рядовым и командным составом Красной Армии по жестокости не имеет мировых аналогов.
По общепринятым военным канонам исчисления боевых и небоевых потерь (умершие от болезней, погибшие в плену, а также в результате несчастных случаев), иных подобных причин считаются небоевыми потерями. Учитывая данный факт, заметим: в период 1941–1956 гг.
из общей численности военнопленных немецко-фашистских армий в
Советском Союзе умерло (погибло) немногим более 700 тысяч (19%),
из них в Украине свыше 100 тысяч человек* [5, 12]. Пик их смертности
пришелся на 1943–1946 гг.
Основная причина летальных исходов – болезни, последствия тяжелых ранений, физические и нервные истощения, дистрофия, обморожение и пр. Факты насильственной смерти в лагерях составляли лишь
1–2% от их общего числа. В силу различных обстоятельств и причин
он был выше в боевых условиях, а также на пути к местам постоянного
содержания охраняемого контингента.
Напротив, в шталагах и офлагах (в последних содержались командный и политический составы), а особенно в концлагерях и тюрьмах
нацистской Германии** истреблению подверглись свыше 3,3 млн. со* Западные историки утверждают: в руках Красной Армии оказалось
свыше 3 млн. немцев, из них около 1,1 млн. человек “не пережили русского
плена”. Профессор М. М. Загорулько называет цифру в 580 тыс. человек (15%
от всей численности военнопленных). По нашим данным, эта цифра несколько
больше.
** В зависимости от подчиненности оккупированной территории СССР
(оперативный тыловой район групп армий (армий) Вермахта или юрисдикция
рейхскомиссаров) шталаги и офлаги подчинялись ОКВ или ОКХ. Исключением
стали концлагеря и тюрьмы, которые находились в распоряжении РСХА.
Внешнюю охрану, а также “внутренний порядок” в них осуществляли специальные
подразделения СС соединения “Мертвая голова”. Печально общеизвестны наи
большие концлагеря – Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Флоссенбюрг, Маут
хаузен и Равенсбрюк. Немалое их количество действовало и на захваченной
территории Советского Союза, Польши, Нидерландов, других европейских
стран. По данным СС, к концу 1944 г. насчитывалось 20 основных и около 1тыс.
филиалов нацистских “фабрик смерти”. Только в одной из них, Бухенвальде, за
8 лет существования (1937–1945 гг.) гитлеровцы уничтожили 56 тыс. человек,
преобладающее число из которых были советскими гражданами. В отличие от
других, здесь людей не умерщвляли газом. Это был не признак гуманности, а
лишь соответствие концлагеря особой целенаправленности. Бухенвальд стал пере
сыльным пунктом рабов, откуда немецкие промышленные концерны черпали бес
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ветских военнопленных (58% от их общего числа), по иным сведениям – около 4 млн. [1, 11]. И это не считая смертей многих тысяч тех,
кто оказался в других местах заключений в оккупированных районах
СССР, а также на территории Германии и других стран. Не случайно,
по неполным данным, общие людские потери только Украины за годы
войны составили 10 млн. человеческих жизней. Около 10 % из них были
небоевые потери из числа военнослужащих, оказавшихся в плену.
Ради объективности следует отметить и такое – приведенные
цифры ни в коем случае не идеализируют положение военнопленных
противника в Советском Союзе, особенно в условиях войны. С фанатичной верой и без оной в величие фюрера (дуче, каудило и пр.) или
проклиная в душе вместе всех взятых, но, повинуясь столетиями выработанному чувству долга (приказам и командам), миллионы солдат и
офицеров армий оси Берлин – Рим – Токио и примкнувших к ним стран
беспрекословно шли на войну… и гибли. Пленение в этом случае воспринималось как дар Божий, избавление от ада или ниспосланная свыше возможность искупить свои и чужие грехи. Но это был еще не конец. Находясь за колючей проволокой, эти люди продолжали страдать
и умирать от полученных ран, холода, болезней, несчастных случаев,
травматизма, а в ряде случаев, чего греха таить, становились жертвами
произвола и насилий. Как следствие, из оставшихся в живых вражеских
солдат и офицеров после окончания войны домой возвратились далеко
не все. Но необходимо помнить и другое: в Советском Союзе, в т. ч. в
Украине, число детей, вдов и матерей, которые не дождались из плена
своих отцов, мужей и сыновей, оказалось в несколько раз большим.
Анализируя положение советских военнопленных, историк ФРГ
профессор Пфеффер ничтоже сумняшеся писал, что “лишь некоторым
из них пришлось испытывать большие жестокости, но, как правило, несмотря на отдельные выходки со стороны слишком распущенных людей, обращение с военнопленными было весьма корректным” [3, 327].
Его коллега К. Штрайт, в свою очередь, считает, что лишь на первый
взгляд судьбы военнопленных по обе стороны линии фронта кажутся
схожими, поскольку “с обеих сторон десятки тысяч погибли уже во
времена горестного пути в лагеря, с обеих сторон миллионная масса
сократилась за счет погибших ужасной смертью от голода и эпидемии”.
Господин Гончаров идет значительно дальше, подчеркивая, что “в
то время, как советские историки вовсю осуждали нацистов за их отношение к советским военнослужащим, они даже не упоминали, что во
время войны преступления против человечности были по обе стороны
фронта”. Внимание акцентируется на событиях Сталинградской битвы
платную рабочую силу. Всего через концлагеря прошло 18 млн. человек, 11 млн.
из которых погибли насильственной смертью [8, 15]. Около 50% из них были
военнопленные.
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и без каких-либо объяснений утверждается, что в советском плену погибло на 200 тысяч больше пленных, чем об этом свидетельствовала
советская официальная статистика. Учитывая данный факт, остановимся на этом вопросе более подробно.
В исторической, а особенно публицистической литературе личность одного из основных разработчиков плана “Барбаросса” – плана
агрессии нацистской Германии против СССР фельдмаршала Фридриха
Паулюса (в 1940 – 1941 гг. – обер-квартирмейстер – первый заместитель начальника генштаба ОКХ (Oberkommando des Heeres – главное
командование сухопутных сил), а вскоре (с января 1942 г. командующий 6-й армией Вермахта) нередко подается как “джентльмен” военной
поры. В действительности был он далек от идеала. После пленения в
оперативных документах советских спецслужб проходил под кличкой
“Сатрап”, и это была не случайность. По данным Сталинградской областной государственной чрезвычайной комиссии, летом–зимой 1942
г. части и соединения армии только в областном центре уничтожили
транспортный, машиностроительный, сталелитейный, фармацевтический, многие другие заводы и фабрики, 169 предприятий местной
промышленности, взорвали более 40 тысяч домов, 55 больниц, 107
школ, средних и высших учебных заведений, огромное число других
объектов. От рук его подчиненных, а также специальных команд СС
и тайной полиции, действовавших в боевых порядках и тыловых районах 6-й армии, погибли тысячи военнопленных и мирных жителей*.
В ответ на вопрос: зачем так ожесточенно, по-варварски разрушался
город? – фельдмаршал лишь нашелся: война есть война, я только выполнял приказ высшего командования. Учитывая былые “заслуги”, в
кругу пленных генералов Паулюс не раз высказывал опасения о возможном привлечении его к ответственности как военного преступника.
Безжалостным он был не только к противнику, но и к своим. 15 сентября 1942 г. тот же Франц Гальдер писал: “Заметны успехи в Сталинграде. На остальном фронте – без перемен”. Но уже через несколько
дней отметил: “Успехи в уличных боях отрадны, разумеется, не без
довольно значительных потерь… Постепенно начинает чувствоваться
усталость наступающих немецких войск” [4, 345]. Сталинградская бит* Находясь в плену полковник Генерального штаба Вермахта фон Пецольд,
свидетельствовал: “По приказу 6-й армии все военнопленные, находившиеся
в районе корпусов и дивизий, были переданы 205-му лагерю военнопленных
в Алексеевке. Это было в конце ноября – начале декабря 1942 года. Лагерь
должен был разместить и снабдить 3000 человек. В реальности их количество
(военнопленных. – А. Ч.) было в 7 раз больше того, какое могло поместиться
здесь вообще. Так наступило ужаснейшее. Смертность все время увеличивалась,
лагерь имел страшный вид… Когда в конце января 1943 года Красная Армия
освободила лагерь, то было установлено, что 2 200 несчастных погибли здесь от
голода, ослабления и холода” [9, 286–287].
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ва стала поворотным пунктом в войне на Восточном фронте. Длилась
она пять месяцев и закончилась полным разгромом немецко-фашистских войск. К 19 ноября 1942 г. в окружении оказалась вражеская группировка численностью около 300 тыс. человек. Ее уничтожение началось 23 ноября. Но уже до этого 6-я армия стала испытывать серьезные
трудности с обеспечением вооружением, а главное – продовольствием.
К середине декабря ситуация приобрела катастрофический характер.
В донесениях в генеральный штаб ОКХ командующий группой армий
“Дон” фельдмаршал Манштейн подчеркивал: “Положение наших войск. 6-я армия… Количество боеприпасов по наиболее важным видам
на 5.12.42 в процентах к первому боекомплекту (содержал запас приблизительно на 3 дня активных боев. – А. Ч.):… 75 мм танковые пушки
обр. 1940 г. – 39,4; 80 мм минометы – 30,8; тяжелые пехотные орудия –
25; 100 мм тяжелые пушки обр. 1919 г. – 21,6…
При сокращении пайка хлеба до 200 гр* имеющегося количества
продовольствия хватит: хлеба до 14.12; обедов до 20.12; ужинов до
19.12” [10, 446].
Позже (19 декабря) он сообщил: “Продовольствия в “котле” хватит
еще до 22 декабря. Заметно резкое истощение сил солдат. Уже 14 дней
они получают по 200 гр хлеба. По сведениям командования армии, основная масса конского состава съедена или погибла от истощения…**
Состояние войск существенно ухудшилось, что при нынешнем снабжении будет продолжаться в нарастающем темпе” [10, 450].
В этот же период (ноябрь 1942 г. – январь 1943 г.) в небе Сталинграда было сбито свыше 700 боевых и транспортных самолетов с продовольствием и вооружением для окруженных войск [11, 81].
Со снижением температуры воздуха до 30 градусов и ниже, по данным полковника Пецольда, только на немецких боевых позициях ежедневно умирало и замерзало 700–1000 человек, а это пехотный батальон [9, 287]. Не лучшей была ситуация и у союзников. Упоминаемый
Эудженио Корти писал: “Из 30 тысяч итальянцев, служивших в 35-ом
армейском корпусе (8-й итальянской армии. – А. Ч.), которые были
окружены на Дону, около восьми тысяч добрались до Черткова. Вечером 15 января мы произвели подсчет войск. Получилось около семи
* Кроме многих других, в 6-й армии имелась еще одна не менее серьезная
проблема. Александр Верт: “В ноябре (1942 г. – А. Ч.) 76 вагонов с зимним
обмундированием застряло на станции Ясиноватая, 17 – в Харькове, 41– в Киеве
и 19 – во Львове. Немецкое верховное командование, не желая, чтобы у солдат
в Сталинграде зародилась мысль, что они не могут выиграть сражение до насту
пления зимы, не спешило посылать им зимнюю одежду” [12, 396–397].
** В плену румынский генерал Братеску заявил, что “германские генералы
сожрали всех его лошадей”. Когда об этом сказали Паулюсу, засмеявшись, он
признал: “Это верно, это верно! Я сам ел конину…но и они ели!”
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тысяч… Из “котла” выбралось не более четырех тысяч. Из них, как
минимум, три тысячи были ранены или серьезно обморожены. Но и
среди уцелевших не было здоровых: нервные расстройства, болезни…
Проведя месяц в окружении, весьма неплохой армейский корпус превратился в горстку измученных калек, которые едва могли держаться
на ногах. Это были даже не люди, а их тени… жалкое подобие бывших
солдат” [7, 285].
Не менее трагической была участь раненых и больных. Крупные
армейские немецкие медицинские центры дислоцировались в тылу армии – к западу от Дона. Около Сталинграда и в степи размещались
лишь несколько полевых госпиталей и медсанбатов, которые были
давно переполнены. Кроме продовольствия, не хватало перевязочных
материалов, наркотических средств, медикаментов, хирургических инструментов. Нередко разыгрывались подлинные человеческие трагедии. На пути к Сталинграду можно было увидеть автомашины с пустыми баками, а в кузовах – замерзших раненых. Лютый мороз постепенно
гасил едва теплившуюся жизнь в ослабленных телах и душах. Об умерших никто не заботился. Эти страшные могилы постепенно покрывал
снег, одевая усопших в белый снежный саван.
Участник Сталинградской битвы врач-стоматолог медико-санитарной роты 297-й пехотной дивизии Георг Курц вспоминал: “В конце
января 1943 года пришел приказ позаботиться о больных и раненых,
большинство которых из последних сил стекались через развалины
Сталинграда в так называемый “блиндаж Тимошенко”. Последний
представлял собой растянутую на несколько километров систему траншей с прилегающими по сторонам подвальными укрытиями глубиной
до 8 метров, которые надежно защищали от бомб и артиллерийских обстрелов. В свое время, когда “блиндаж” использовался как место пребывания штаба русских войск, к нему подвели освещение, водопровод
и вентиляцию. Сейчас все это было уничтожено и напоминало опускающиеся в глубину темные дыры, на дне которых лежали обессиленные, грязные, обсевшие вшами люди. На протяжении многих дней они
безнадежно ждали еды, воды и медицинской помощи. Поскольку вряд
ли кто из них мог выбраться наверх для отправления естественных
потребностей, к нам пробивался перехватывающий дыхание тяжелый
смрад. Но значительно большим и невыносимо тяжелым испытанием
для находившихся там жертв этой жестокой войны была душевная безысходность…
Мы подсчитали находившихся в “блиндаже” людей. Их оказалось
свыше 1500 чел. На всех их, голодных, страдающих от жажды, ран и
болезней, гарнизонная комендатура “Центр” выделила ни много ни
мало – 75 фунтов ячменя и 12 гиденбургских свечей для освещения.
Мне вспомнились слова из Евангелие о чуде умножения хлеба: “но зачем то множество такое”.
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…29 января в пятницу утром пришли русские. Попав в невыносимые условия, мы буквально их ждали. Для обессиленных, голодных,
пораженных обморожениями наших пациентов почти не осталось никакого продовольствия. Медикаменты закончились, и о каком-либо
лечении речь уже не шла. Обморожения были настолько сильны, что
сотни больных нуждались в ампутации конечностей. Что сделают русские с этой грязной и вонючей массой? Всех расстреляют или попробуют по-другому разрешить невероятно сложную проблему? В соответствии с распоряжением советского офицера, все ходячие, которые
находились в “блиндаже Тимошенко”, собрались в 6 часов вечера возле
выхода, чтобы двигаться в лагеря. Из более полутора тысяч человек
это жуткое пристанище покинуло не более 100. Я не имел в наличии
никакой дополнительной зимней одежды, а температура – от 25 до 30
градусов ниже нуля. В такой холод впереди нас ждали, судя по всему,
достаточно неуютные дни и ночи” [5, 340–341].
“Примерно так выглядела 130 лет назад разбитая армия Наполеона, когда она брела, отступая на запад, – свидетельствовал, в свою
очередь, начальник управления личного состава 6-й армии полковник
Адам. – Замотанные в одеяла и плащ-палатки, с мешковиной и портянками вместо сапог на обмороженных ногах, едва передвигаясь, апатично брели на Восток отмеченные печалью смерти солдаты армии. В них
не осталось почти ничего солдатского. Это была павшая духом безоружная толпа. Чтобы спасти ее, нужны были немедленно медицинская
помощь, продовольствие и теплые убежища. Каждый день промедления означал, что судьба многих была бесповоротно решена” [13, 216].
В январе 1943 г. после отклонения двух ультиматумов о капитуляции Красная Армия перешла в наступление. В условиях, когда безысходность сопротивления проявилась окончательно, а тысячи подчиненных гибли от холода и голода, Паулюс радировал в Берлин: под
Сталинградом по-прежнему реет знамя со свастикой, “пусть наша борьба станет для еще не родившихся поколений примером того, как стоять
до конца. Германия будет и дальше побеждать! Хайль, мой фюрер!”
В аналитическом заключении (1947 г.) “Принципиальные вопросы операции 6-й армии под Сталинградом” (раздел “Состояние войск”)
плененный фельдмаршал писал: “Если в начале окружения снабжение
состояло из совершенно недостаточного рациона, прежде всего хлеба,
то распределение его до середины января производилось весьма организованно… С потерей последних аэродромов (24.1) оно снизилось
до невообразимо малых размеров, уже не соответствовало числу людей и почти не распространялось на многих солдат… Начавшееся с
25.1 снабжение воздушным путем в целом оказалось бесполезным. Его
объем был слишком незначительным… Трудной проблемой было медицинское обслуживание… Госпитали оказались переполнены, прочие
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возможности для размещения раненых и больных также были недостаточны. Все подвалы забиты людьми, а в Сталинград ежечасно прибывали новые больные и истощенные. Все в большей мере становилась
заметной нехватка медикаментов и перевязочного материала.
Другим тяжелым бременем как в моральном, так и гигиеническом
отношении стало то, что захоронить убитых представлялось невозможным, так как в виду истощения солдат отрытие могил в промерзшей
земле стало непосильным…” [10, 484].
В заключение подчеркнул: “В конфликте между послушанием,
которое от меня требовалось в сочетании с самыми серьезными предупреждениями, что важен каждый час сопротивления, и человеческим
отношением к моим солдатам я полагал тогда, что следует отдать предпочтение послушанию” [10, 484].
Таким образом, жертвами фанатичности Гитлера и непосредственного исполнителя его воли стали десятки тысяч человеческих жизней.
Учитывая, что советские госпитали были также переполнены, а лечебно-санитарные службы 6-й армии и ее союзников практически не
функционировали, участь обмороженных, больных и раненых солдат и
офицеров противника оказалась предрешенной. Между Доном и Волгой для истории кинооператоры запечатлели жуткую картину, одновременно закономерный финал авантюры и безрассудства – вдоль линии
фронта, а особенно окружающая Сталинград местность, все было покрыто горами замерзших трупов немцев, венгров, румын и итальянцев…
С 9 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. только убитыми Вермахт
потерял свыше 800 тыс. человек, небоевые потери составили почти
200 тысяч. Общие же потери немецко-фашистских войск в ходе гигантского вооруженного столкновения, длившегося 200 дней и ночей,
насчитывали 1,5 млн. солдат и офицеров [14, 81]. Говоря о пережитых
событиях, бывший гитлеровский генерал Зигфрид Вестфаль признал:
“Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ,
так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было
случая столь страшной гибели такого количества войск” [2, 210].
Что же касается общей численности военнослужащих Третьего
рейха и его союзников в советских лагерях, а также количества тех,
кто по различным причинам не вернулся домой, то здесь существуют
определенные сложности, и прежде всего: реальное число тех, кто в
ходе войны оказался за колючей проволокой; характеристика причин
смертей в условиях плена; процентное соотношение последних. Поставив риторический вопрос: “Сколько же их было?”, С. Гончаров предпринял попытку проанализировать данные о численности офицеров и
солдат противника в советском плену. Приведя общеизвестные цифры,
в конечном итоге признал: “По всей видимости статистические аспек-
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ты истории немецких военнопленных в СССР не только до сих пор не
закрыты, но и, вероятно, уже никогда не будут закрыты полностью”.
Соглашаясь в некоторой степени с данным утверждением, заметим: в ходе войны даже немцы с их педантичностью допускали существенные неточности в учете своих боевых и небоевых потерь, в том
числе в отношении военнопленных. Данный факт объясняется различными подходами их учета санитарными органами штабов сухопутных
сил, военно-морского флота, Люфтваффе, СС, вспомогательных войск
и т. д. Присуще было, в частности, высшему политическому и военному руководству рейха занижать собственные потери в живой силе
и, наоборот, преувеличивать их у противника. В дневнике Ф. Гальдера
от 6 декабря 1941 г. находим: “…Во второй половине дня – доклад у
фюрера. Он остановился на анализе соотношения сил… Фюрер весьма
внимательно ознакомился с нашими материалами. Он запомнил многие
цифровые данные и держит их в голове. В частности, он высказал следующие соображения: …Наши потери составляют 500 000 человек…
Русские потери 8–10 млн. человек. Потери русских по меньшей мере в
10 раз превышают наши потери” [4, 98]. Выступая тогда же (11 декабря)
в Рейхстаге, Гитлер назвал другие цифры – 767 415 солдат и офицеров,
в т. ч. 162 тыс. убитых, 572 тыс. раненых и 33,5 тыс. пропавших без
вести. В последнем случае преимущественно подразумевались те, кто
оказался в плену. В марте 1943 г., по его данным, безвозвратные потери рейха (с сентября 1939 г.) изменились не существенно – убитыми
считались лишь 542 тыс. человек, в то время как реальные цифры были
в несколько раз большими [3, 198]. Шведская газета “Гетеборгсхандельстиднинге” в связи с этим писала: “Если Германия в действительности потеряла бы только полмиллиона человек, то было бы излишним
производимое сейчас тщательное прочесывание всей страны в поисках
солдат для фронта”. За два месяца до бесславного конца нацистский
фюрер признал: Германия потеряла 12,5 млн. убитыми и ранеными, из
которых половина – убитыми [3, 199].
Попытки более точно установить безвозвратные людские потери
Германии в период 1939–1945 гг. предпринимались после войны, чего,
к сожалению, в силу различных причин не было сделано в СССР. Учитывая раздел бывшего рейха на оккупационные зоны, а в последующем
появление на его территории двух различных по общественно-политическому строю государств, общепринятая их цифра в 10 млн. человек,
на наш взгляд, представляется существенно заниженной*.
* Во многом по политическим мотивам в послевоенные годы правительство
ФРГ старалось не вспоминать о потерях среди гражданского населения от
авиаударов союзников СССР по антигитлеровской коалиции. В частности, число
жертв Гамбурга во время массированного налета 26 июля 1943 г. составило
55 тыс. человек. На порядок выше они были от авианалета по Дрездену (февраль
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Преувеличение потерь противника в живой силе и боевой технике
было присуще и советскому руководству. Выступая с докладом, посвященным очередной годовщине Октябрьской революции (ноябрь
1942 г.), Сталин говорил о миллионах пленных немцев. В действительности в более десяти полупустых лагерях НКВД их число составляло
лишь немногим больше 19 тысяч*.
Ситуация кардинально меняется зимой 1942–1943 гг. после разгрома 6-й армии фельдмаршала Паулюса, 4-й танковой армии генерал-полковника Готта, 8-й итальянской, 3-й и 4-й румынских армий. С
ноября 1942 г. по 31 марта 1943 г. только войсками Донского и Сталинградского (Южного) фронтов было пленено свыше 100 тысяч солдат и
офицеров противника.
С этого времени численность пленных стала неуклонно увеличиваться. К концу февраля она возросла до 257 тысяч. Из них более половины имели ранения, были обморожены или больны. Нарком внутренних дел СССР Берия вынужден был издать специальный приказ:
“1. Вывезти в течение марта с.г. всех военнопленных, находящихся в
лагерях НКВД, на приемных пунктах в прифронтовой полосе и 78500
человек, из района Сталинграда, а всего 110 563 чел… 5. Народным
комиссарам внутренних дел Узбекской ССР, Казахской ССР, Удмурдской АССР, начальникам УНКВД Свердловской, Челябинской, Молотовской, Карагандинской, Ивановской, Саратовской и Омской областей
обеспечить прием и размещение военнопленных в соответствии с п.7
приказа НКВД СССР № 00367 от 24 февраля с. г. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-майору т. Кривенко организовать охрану военнопленных в пути следования и в лагерях” [5,
108]. Выполнить приказ не удалось. К этому времени многие пленные
умерли, другие находились на грани смерти. Из района Сталинграда
в лагеря удалось доставить чуть больше 27 тысяч, а из прифронтовой
полосы Воронежского и Юго-Западного фронтов и того меньше – из 32
тыс. пленных в живых осталось только около 7 тысяч [5, 109].
Неоднократные заявления в ходе войны “отца народов” о “миллионной массе” военнопленных немцев в последствии сыграло злую
шутку. Стремясь преуменьшить число безвозвратных людских потерь,
1945 г.). Операция англо-американской авиации (“Удар грома”) прошла при
участии 1400 бомбардировщиков и сотен истребителей. Было сброшено 3749 т
бомб, из них 75% зажигательных. Безвозвратные потери (убитыми) составили
свыше 135 тыс. человек [15, 266; 2, 211–212]. Десятки тысяч получили ранения,
ожоги и увечья. “Боевая операция” диктовалась исключительно тем фактом, что
крупный промышленный район с центром ядерных исследований попадал под
юрисдикцию Красной Армии.
* Более подробно см.: А. Чайковский. Плен. За чужие и свои грехи… – С. 57–
146.
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командование Вермахта погибших солдат и офицеров нередко стало
причислять к “пропавшим без вести”. В первые послевоенные годы таких в Германии насчитывали почти 1,5 млн. человек. Позже их количество возросло. Официальные документы утверждали: “2 млн. немцев
находятся в плену или пропали без вести”.
Расчеты западногерманских экспертов из службы розыска жертв
войны убеждали: из числа “последних 50 % погибли в плену, 25 % полегли в бою, а 25 % продолжают находиться за колючей проволокой”.
При этом игнорировался тот факт, что из этой огромной массы лишь
100 тыс. человек пребывали в переписке с родными [3, 201].
5 мая 1950 г. ТАСС официально заявило: из немецких военнопленных в СССР осталось лишь 13 532 осужденных за военные преступления (менее 1 % от общего числа освобожденных в 1945–1950 гг.) [3,
200]. Боннское же правительство продолжало требовать возврата “томящихся” в лагерях НКВД”. Лишь со временем уточненные архивные
данные и другие факты позволили западным историкам большинство
“пропавших без вести” причислить к погибшим в сражениях.
Поддав “правовой “экспертизе” “гаагско-женевский вопрос” о
международно-правовом статусе военнопленных в условиях Второй
мировой войны, Сергей Гончаров утверждает: “Результаты “правового
вакуума” (в части неподписания СССР соглашения “О содержании
военнопленных” от 27.06.1929 г.) не замедлили сказаться. Условия,
установленные сначала Германией к советским пленным, а затем СССР
в отношении военнопленных из числа военнослужащих Вермахта и
войск СС, а также вооруженных сил союзных Германии государств
нельзя было назвать человеческими даже в первом приближении”.
В действительности же ситуация была следующей. Правовое положение военнопленных противника в только что начавшейся войне
СССР с гитлеровской Германией и ее союзниками нашло отражение в
“Положении о военнопленных”, утвержденном постановлением СНК
СССР 1 июля 1941 г. [1, 65–68]. Документ состоял из шести разделов: общее положение; эвакуация военнопленных; условия содержания военнопленных и их правовое положение; трудовое устройство
военнопленных; уголовная и дисциплинарная ответственность военнопленных; об организации справок и помощи военнопленным. В его
содержании во многом ощущается влияние международных правовых
актов. Оно гарантировало пленным жизнь и безопасность, нормальное
питание, раненым и больным – медицинскую и санитарную помощь.
Запрещалось оскорбление и жестокое обращение. В частности (раздел
II, п.7), отмечалось: “Содержание военнопленных (питание, санитарное, медицинское и другое обслуживание) производится: а) до момента
поступления военнопленных в приемные пункты лагерей для военнопленных – распоряжением командования армией; б) в дальнейшем –
распоряжением органов НКВД СССР” [5, 95].
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В отличие от нормативно-правовых актов Третьего рейха, в том
числе высшего командования Вермахта об отношении к советским военнопленным, в “Положении….” в целом были соблюдены и учтены
основные требования международного гуманитарного права об обращении с теми, кто попал за колючую проволоку, прежде всего Гаагской
конвенции “О законах и обычаях сухопутной войны” (18 октября 1907 г.)
и Женевской конвенции “О содержании военнопленных”. В частности,
в ноябре 1941 г. шеф Абвера (военной разведки и контрразведки Вермахта) в заметках по директивным указаниям штаба ОКВ, касающихся советских военнопленных*, писал его руководителю фельдмаршалу
Вильгельму Кейтелю, что “перевод русского закона о военнопленных
(имеется в виду положение СНК СССР от 1 июля 1941 г. – А. Ч.) соответствует основным положениям общего международного права и, более того, положениям Женевского Соглашения о военнопленных. Этот
закон, бесспорно, не соблюдается русскими войсками на фронте, тем
не менее и русский закон, и немецкие распоряжения предназначены
главным образом для глубокого тыла. Если даже русский закон вряд ли
соблюдается в русском глубоком тылу, то все же остается опасность,
что немецкие распоряжения попадут в руки вражеской пропаганды и
будут последней противопоставлены русскому закону”. Адмирал Канарис подчеркивал, что предусмотренные в немецких распоряжениях
меры и вольные рекомендации относительно советских военнопленных
должны “привести к произвольным беззакониям и убийствам…, это
видно, например, из правил применения оружия в случаях неповиновения караульным командам и их начальникам, не знакомым с языком
военнопленных” [16, 104–105]. Резолюция гласила: “Здесь речь идет об
уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Кейтель”.
Вместе с тем “Положение о военнопленных” отличалось от международных договоренностей, в частности от Женевской конвенции, которая содержала 97 статей, регламентирующих пребывание граждан
воюющих сторон в плену, в то время как “Положение…” – только 31.
В нем четко не предусматривались такие важные вопросы, как нормы
питания военнопленных, их раздельное содержание по расовым и национальным признакам, права и выполнение соответствующих религиозных обрядов, обращения к властям с жалобами на режим содержания, обжалования содеянных против них юридических актов, в том
числе и смертных приговоров. Отсутствовал также запрет на трудовое
использование в целях производства оружия, строительства различного
рода оборонительных укреплений и т.д. Эти и другие “упущения” свидетельствовали не в пользу СССР.
* Имелись в виду распоряжение “Об обращении с советскими военноплен
ными во всех лагерях военнопленных” и “Памятка об охране советских военно
пленных”.
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В то же время необходимо подчеркнуть: “Положение о военнопленных” даже нельзя сравнить с преступными по своему содержанию
и направленности нормативно-правовыми документами, относящимися к судьбе советских военнопленных и интернированных, принятыми
гитлеровской Германией и ее союзниками накануне и в ходе войны. К
тому же в военные и послевоенные годы общие и специальные разделы “Положения…” неоднократно детализировались, дополнялись или
уточнялись постановлениями и решениями ГКО, СНК (СМ) СССР, а
также подведомственными актами – приказами и директивами НКВД
(МВД), УПВИ (ГУПВИ) НКВД (МВД) СССР. По основным принципиально важным вопросам режима содержания и охраны военнопленных
(интернированных), их материального, продовольственного и медикосанитарного обеспечения, а также трудового использования только в
1941–1945 гг. советским правительством было принято около 60 решений, на основании которых разрабатывались ведомственные нормативные акты. В указанный период НКВД (МВД) их издали около 3 тыс.
Большинство их них преследовали цель усиления охраны, улучшения
условий содержания, медицинского, а также санитарного обеспечения
охраняемого контингента.
Справедливости ради следует признать, что нередко практика выполнения заложенных в документах нормативно-правовых норм была
далекой от действительности. Не последнюю роль здесь сыграло жестокое отношение гитлеровцев и их союзников к пленным советским
солдатам и офицерам, факты о котором стали известны уже в ходе войны, тяжелое бремя морально-психологических, физических и материальных невзгод Советского Союза в условиях войны и послевоенной
разрухи, политика высшего руководства государства касательно роли
и места военнопленных и интернированных в решении задач, стоящих
перед страной, другие объективные и субъективные факторы.
И все же: на Нюрнбергском процессе над нацистскими военными
преступниками (1946 г.) свидетельствовал фельдмаршал Паулюс:
– Ваше имя?
– Фридрих-Вильгельм Паулюс.
– Ваша последняя должность?
– Командующий 6-й армией Вермахта...
– Правда ли, что вы читаете лекции в Московской академии Генерального штаба, обучая советских генералов?
Что-то вроде улыбки исказило лицо Паулюса:
– Постарайтесь вспомнить, кто кого победил в этой войне? Есть ли
резон в том, чтобы русские генералы выслушивали мои лекции, основанные на горьком опыте?
– А какая у Вас должность сейчас?
– Самая отвратительная – военнопленный.
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– Вас привезли сюда из концлагеря?
– Нет. Я живу под Москвой, на даче.
– И чем же вы заняты на этой даче?
– Вспоминаю, рисую. Кормлю белок. Развожу цветы… [17, 600–
620].
Чешский журналист из “Руде право” Зденек Кропач записал: “Когда фельдмаршал уходил, не чувствовалось, что он устал. Все такой же
уверенный в себе, он шел длинными коридорами в сопровождении советско-американского конвоя”. Здесь его перехватил немецкий корреспондент Хейдеккер:
– Один вопрос: как живется пленным в России?
– Хорошо, – ответил Паулюс кратко.
“Джи-ай” отталкивал Хейдеккера, приказывая ему отойти, но тот
не унимался:
– Хорошо? И даже вашим сталинградским?
– Успокойте немецких матерей, – холодно произнес Паулюс. – Напишите в своей газете, что германские военнопленные в России обеспечены гораздо лучше, нежели русские дети. Они были бы счастливы
иметь сахарный паек, какой имеют мои солдаты”.
И это была правда. С учетом жизненной практики – почти правда.
В холодной и разоренной войной стране не хватало многого, порой самого необходимого, а главное – продовольствия…
Как неотъемлемая часть Второй мировой и определяющей ее составной Великой Отечественной войны история военного плена в
современных условиях приобрела различную, во многом противоречивую систему взглядов и соответствующих оценок. При этом постепенно начинает нивелироваться и забываться главное: наиболее
кровопролитную бойню в истории человечества развязал нацистский
Третий рейх при активном участии европейских “демократических”
государств, в том числе и не без помощи США. Достаточно вспомнить слова английского премьер-министра Н. Чемберлена (сентябрь
1938 г.), который по итогам Мюнхенского сговора с Гитлером заявил:
“Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется
сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще
более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны”.
Спустя несколько дней будущий премьер У. Черчилль признал:
“Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну”. Нужно подчеркнуть и другое: при
всех недостатках и просчетах советского высшего политического, государственного и военного руководства, защищая Отечество, народы
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СССР на себе вынесли основную тяжесть минувшей войны, одновременно спасли и защитили Европу от порабощения и позора. Поэтому и
День Победы здесь не считают нужным отмечать.
Не менее важен и следующий факт: опираясь на национал-социалистическую идеологию в желании поработить весь мир, в отношении советских военнопленных гитлеровская Германия была чудовищно
безжалостной. К счастью, последнее в своей массе не наблюдалось с
другой стороны. Более того, в отношении своих граждан, вернувшихся
из лагерей рейха, нередко она была более сурова, чем к вчерашнему
противнику. И это, как ни прискорбно, также исторический факт.
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На основе широкой источниковедческой базы рассматриваются проблемы
военного плена периода Великой Отечественной войны. Главное внимание
обращено на анализ взглядов относительно условий содержания советских
военнопленных, а также солдат и офицеров немецко-фашистских армий за
колючей проволокой. Дается сравнительная характеристика основных причин
небоевых потерь воюющими сторонами, главным образом в лагерях военно
пленных.
Ключевые слова: пленные; лагеря военнопленных; безвозвратные
небоевые потери; Сталинградская битва; раненые; больные; медицинское и
санитарное обеспечение; учет; ОКВ; ОКХ; Вермахт; Красная Армия.
The author tells about the problems of war captivity during the Great Patriotic War
on the bases of used documents. The main attention is given to the analysis of the thoughts
about the fate of soviet war prisoners and soldiers of Nazi Army in the captivity. There is
presented the comparative characteristics of the main reasons of the non-combat losses of
the warring sides, mainly in the war prisoners camps.
Key words: prisoners; the camps of war prisoners; irrevocable non-combat losses; the
Stalingrad battle; injured solders; ill solders; the medical and sanitary support; the list; the
Oberkommando der Wehrmacht; the Oberkommando des Heeres; the Wehrmacht; the Red
Army.
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М. А. БАЛИШЕВ, А. О. АЛЄКСЄЄНКО*

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІТЬ ФОНДУ “УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ”
У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ
АРХІВІ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ
РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ
Розглянуто склад і зміст документів фонду Р-13 “Український науководослідний інститут металів” Центрального державного науково-технічного
архіву України, зроблено оцінку їх репрезентативності для дослідження історії розвитку металургії в Україні.
Ключові слова: Український науково-дослідний інститут металів; Центральний державний науково-технічний архів України; архівна науково-технічна документація; звіти про науково-дослідні роботи; історичні джерела;
історія науки; металургія України.

Металургія являє собою одну з тих провідних галузей народного
господарства, що визначають розвиток продуктивних сил суспільства.
Підприємства металургійного комплексу України постачають на світовий ринок феросплави, чавун, напівфабрикати, готовий прокат, а також
вироби подальшого переділу – сталеві труби, металовироби, прокат із
покриттями тощо. Наявність у країні цілої низки великих металургійних підприємств дозволяє їй займати серйозні позиції серед світових
виробників чорних металів1.
Сьогодні, коли Україна потребує економічного піднесення і відродження промислового потенціалу, актуалізуються дослідження основних теоретичних та практичних надбань вітчизняних науковців-металознавців. Їх проведення має ґрунтуватися, в першу чергу, на вивченні
архівних джерел.
Центральний державний науково-технічний архів України (далі –
ЦДНТА України) є єдиною на теренах нашої країни архівною установою, що відповідно до свого профілю зберігає науково-технічну документацію, внесену до Національного архівного фонду з урахуванням
значущості проектів та розробок в історії науки і техніки. ЦДНТА зосередив у своїх фондах значний масив документів, що, зокрема, можуть
бути використані для вивчення історії розвитку металургії в Украї
* Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, заступник ди
ректора ЦДНТА України;
Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальник відділу використання інфор
мації документів ЦДНТА України.
© М. А. Балишев, А. О. Алєксєєнко, 2014
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ні2. Наприклад, архівний фонд за № Р-13, фондоутворювачем якого є
Український науково-дослідний інститут металів* (далі – УкрНДІмет),
репрезентує основні напрями діяльності цієї установи упродовж півстолітнього періоду (1929–1977 рр.).
Наукові надбання фахівців УкрНДІмету відіграли важливу роль
у підвищенні рівня металургійних підприємств та освоєнні нових технологічних досягнень металургійного виробництва України і Радянського Союзу в цілому. Тому вивчення їх документальної спадщини є
необхідною складовою студій з історії вітчизняної металургії.
На сьогодні існує чимало монографічних та колективних праць,
присвячених різноманітним аспектам розвитку металургії в Україні.
Переважна більшість із них охоплена у ґрунтовному бібліографічному покажчику “Розвиток металургії в Українській РСР”3. Ще за радянських часів було підготовлено низку ґрунтовних робіт4, що подають
ретроспективну візію стану вітчизняної металургійної промисловості
та, відповідно, визначають місце і роль УкрНДІмету серед наукових
установ галузі.
Сучасні дослідники науки і техніки продовжують пошуки у цій
царині. Зокрема, у працях А. Журило і Д. Журила5 висвітлено внесок
видатних науковців, значна частина яких працювала в УкрНДІметі та
Харківському політехнічному інституті імені В. І. Леніна**. Слід зауважити, що зазначені роботи виконані із застосуванням значної кількості
архівних джерел, зокрема з фондів ЦДНТА України.
На допомогу користувачам ретроінформаційними ресурсами фахівцями ЦДНТА підготовлено реферативно-аналітичний огляд, у якому відтворено загальну характеристику документів ЦДНТА України з
фонду Р-136. Проте виникає необхідність у написанні спеціалізованої
праці, де було б проведено джерелознавчий аналіз означеного документального масиву.
Таким чином, метою статті є спроба окреслити склад і зміст документів фонду Р-13 ЦДНТА України, надати оцінку їх репрезентативності для вивчення історії розвитку металургії в Україні.
Слід зауважити, що УкрНДІмет – один із перших вітчизняних інститутів металургійної галузі. Підставою для його створення у м. Харкові
стала постанова РНК УРСР від 30 жовтня 1928 р., прийнята у рамках
реалізації “Першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР”. Як відомо, одним із пріоритетів першої п’ятирічки (1928–
1932 рр.) була металургія.
* Сьогодні Науково-дослідний інститут “УкрНДІМет” УкрДНТЦ “Енерго
сталь”, м.Харків
** Сьогодні Національний технічний університет “Харківський політех
нічний інститут”
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Доробок працівників інституту від початку його діяльності до
1977 р., втілений у звітах про науково-дослідні роботи (далі – НДР),
було передано на державне зберігання до Центрального державного
науково-технічного архіву України як складову Національного архівного фонду. За схемою систематизації, прийнятою в архіві, документи включено до фонду Р-13, комплексу 3-5.
Станом на 01.01.2013 р. фонд Р-13 налічує 1164 одиниці зберігання
за період 1929–1977 рр. При цьому у 1938–1940 роках показник розподілу справ за роками перевищує відмітку 100. Натомість, за певні роки
(1929, 1930, 1961, 1963, 1964) в фонді наявні лише штучні документи7.
Аналіз архівної науково-технічної документації дозволив установити 160 назв підприємств та установ, що залучалися до проведення
робіт УкрНДІмету як співвиконавці або дослідні бази; а також більш
ніж 2100 прізвищ осіб, що брали участь у дослідженнях8.
Звіт про науково-дослідну роботу – це основний документ, у якому
виконавець інформує про хід виконання і завершення робіт із заданої
йому науково-дослідної теми. Зважаючи на це, у документальному масиві фонду Р-13 ЦДНТА України можна виокремити: фундаментальні дослідження (наукові відкриття, практична значущість яких визначається загальними потребами металургійного комплексу); прикладні
дослідження (значну кількість звітів про НДР присвячено адресній
технічній допомозі конкретному виробництву); впроваджувальні НДР,
дослідження в рамках дослідного виробництва.
Слід зауважити, що архівні документи третьої групи ЦДНТА України, сформовані як “звіти про НДР”, не завжди чітко відповідають своїй класифікації як “наукові дослідження” (в першу чергу, це стосується
довоєнного періоду). Окрім суто наукових досліджень, у них містяться
цінні для історика зведені тематичні плани підготовки та впровадження НДР; матеріали галузевих з’їздів, нарад, конференцій (стенограми,
дискусії); тексти статей і доповідей (у тому числі такі, що не виходили
друком); звіти про закордонні відрядження та вивчення іноземного досвіду тощо.
Позитивною характеристикою звітів про НДР Українського науково-дослідного інституту металів, що значно підсилює інформаційний
потенціал фонду, є наявність у них великої кількості додатків: копій наказів керівних органів металургійної промисловості, рецензій на роботи, протоколів засідань заводських колективів із питань упровадження
розробок, інструкцій (як внутрішніх тимчасових, так і загальногалузевих), стандартів тощо. У складі документів зберігаються й роздруківки
передачі “Вапно як метод збільшення продуктивності мартенівських
печей і як допомога майстру та сталевару при веденні плавки”, що прозвучала в ефірі радіомовлення Сталіне – Донбас на початку 1930-х рр.9;
статистичні відомості щодо кількості жінок, задіяних на металургійних
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агрегатах у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.10; методики
виплавки сталей для будівництва Палацу рад у Москві11 тощо.
Оцінку репрезентативності фонду Р-13 ЦДНТА України доцільно
проводити відповідно до основних напрямів діяльності УкрНДІмету,
що були характерними для кожного з етапів розвитку вітчизняної металургії.
Зауважимо, що упродовж майже 15 років, у 30-ті роки ХХ ст., Харківський інститут металів був єдиним науково-дослідним інститутом в
Україні з широким металургійним профілем12. Науково-дослідна робота у 1929–1941 рр. здійснювалася за напрямком розробки нових марок
чавуну та сталі, більш економних профілів прокату, дослідження з витрат енергії на прокатних станах, виробництва транспортного металу,
термічної обробки, металознавства, ливарної справи, організації виробництва і праці, техніки безпеки у чорній металургії, а також розробка
досконаліших методів контролю технологічних процесів та дослідження якості металу13.
Уперше в СРСР фахівцями УкрНДІмету було розроблено технологічний процес виробництва агломерату на агломераційних фабриках
Керченського та Макіївського металургійних заводів. У 1930-х рр. було
доведено можливість і виявлено технічні умови роботи доменних печей
на 100 % агломерату з високими техніко-економічними показниками,
що стало початком широкого впровадження агломераційного процесу
в чорну металургію14.
Керуючи дослідженнями у цехах заводів, у безпосередньому контакті з технічним персоналом, Інститут мав тісний зв’язок і з виробничими об’єднаннями “Сталь”, “Турбосталь”, “Кокс”, “Південнорудний
трест”, “Головнеруд” тощо і швидко перетворився на справжній форпост науки в галузі чорної металургії Півдня СРСР.
Як відомо з архівних документів, науковцями Інституту
проф. В. О. Можаровим та к.т.н. Є. Б. Костюченком проведено глибокі теоретичні дослідження, що обґрунтовують доцільність будівництва
великовантажних мартенівських печей, досліджені умови їх експлуатації, що відкрило широкі перспективи для розвитку мартенівського виробництва [6]. Ці роботи15 стали основою для впровадження технології
виробництва броньової сталі у великовантажних печах під час Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
У жовтні 1941 р. УкрНДІмет було евакуйовано до м. Новокузнецьк
(Кемеровської області, РРФСР)16. Роботи над частиною питань зазначеної проблематики продовжувалися у пристосуванні до умов виробництва металургійних заводів Сходу СРСР, за напрямами, що повністю відповідали завданням воєнного часу: підвищення продуктивності
металургійних агрегатів; покращення якості металу; заміна дефіцитних
металів промислово доступними; організація і механізація праці.
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З метою прискорення виробництва танків Т-34 та збільшення продуктивності танкових заводів УкрНДІмет (разом із заводом “Дніпроспецсталь” Кузнецького металургійного комбінату та машинобудівним
заводом № 183* провів освоювання промислової прокатки нового профілю17. Уперше у світовій практиці науковці УкрНДімету обґрунтували
ефективність виробництва і застосування полегшених балок і швелерів,
були розроблені калібрування і технологія прокатки. Вельми цінним
внеском у справу підвищення продуктивності заводів Наркомату танкової промисловості стали роботи, що виконувалися під керівництвом
П. О. Александрова18. Вони сприяли впровадженню у масове виробництво нової технології штамповки танкових балансирів.
Після повернення до звільненого з-під німецької окупації Харкова,
у квітні 1944 р., УкрНДІМет включився у важливий процес відбудови
української металургії, а також її подальшого розвитку на нових технологічних засадах19. У звітах про НДР (датованих 50-60-ми роками минулого століття), що зберігаються у ЦДНТА України, містяться відомості про досягнення інституту, що на час здійснення не мали аналогів
у світовій практиці.
Так, УкрНДІМет став піонером у галузі термічного зміцнення
транспортного металу. У  1950-ті рр. його колектив під керівництвом
проф. Д. С. Казарновского розробив теоретичні засади і виступив ініціатором термообробки рейок20. У  1959 р. уперше у світі за розробками
Інституту побудовано і введено в експлуатацію агрегат для поверхневого загартування рейок із пічного нагріву. Необхідно зауважити, що
експлуатаційна стійкість рейок, загартованих за розробленою технологією на 25–30 % вище незагартованих21.
Перше у світі устаткування неперервного розливу сталі радіального
і горизонтального типів також були створені фахівцями УкрНДІМету22.
Зокрема, починаючи з 1956 р., проф. В. Т. Сладкоштеєвим розроблялися технології розливання спокійної, напівспокійної і киплячої сталі.
Детальні розрахунки цих процесів зафіксовані в архівних документах23.
У 1962 р., згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 19 травня 1962 р. № 464, УкрНІмет визначено головною установою з виробництва високо економічних гнутих профілів прокату, а також у галузі
підвищення стійкості залізничних рейок. Уперше у світі на базі досліджень Інституту створено технологію та устаткування для виробництва
профілів високої жорсткості з періодично повторюваними гофрами24. У
ЦДНТА України зберігаються 35 звітів про НДР із цієї проблематики.
Вагомим доповненням до них є друковані видання, зокрема галузеві тематичні збірники “Гнуті профілі прокату” за редакцією проф. І. С. Тришевського (директора УкрНДІмету з 1964 до 1985 рр.). Ці науково-тех* Харківский завод транспортного машинобудування імені В. О. Малишева
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нічні пам’ятки в ЦДНТА України зібрано в окремий фонд особового
походження за № Р-183 (І.С.Тришевського)25.
В архівних документах знайшли відображення й інші розробки, що
репрезентують розвиток наукової бази металургії України і колишнього Радянського Союзу за такими напрямами: спеціалізація прокатних
і профілезгинальних станів, прогнозування розвитку виробництва та
споживання металопрокату; виробництво чавуну; сталеплавильне виробництво; неперервний розлив сталі; виробництво сортового прокату,
фасонних профілів; виробництво транспортного металу; виробництво
гнутих профілів прокату; лабораторні дослідження властивостей металу тощо26.
Таким чином, необхідно констатувати, що ЦДНТА України зберігає потужну документальну базу з історії розвитку металургії в Україні, яка, зокрема, містить у собі найважливіші звіти про НДР, виконані
одним із флагманів науково-технічної думки галузі. Документи фонду
Р-13 достатньою мірою репрезентують основні напрями його діяльності упродовж значного періоду часу (майже півстоліття), ілюструючи
певні аспекти щодо стану металургійних підприємств, з якими або для
яких працював Український науково-дослідний інститут металів.
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Рассмотрен состав и содержание документов фонда Р- 13 “Украинский
научно-исследовательский институт металлов” Центрального государственного научно-технического архива Украины, сделана оценка их репрезентативности для исследования истории развития металлургии в Украине.
Ключевые слова: Украинский научно-исследовательский институт металлов; Центральный государственный научно-технический архив Украины;
архивная научно-техническая документация; отчеты о научно-исследовательских работах; исторические источники; история науки; металлургия Украины.
The authors review the components and content of documents of the "The
Ukrainian Scientific-Research Institute of Metals" fond R-13 of the Central
State Scientific and Technical Archives of Ukraine, give the estimation of their
representativeness to study the history of metallurgy industry in Ukraine.
Key words: Ukrainian Scientific-Research Institute of Metals; Central State
Scientific and Technical Archives of Ukraine; archival scientific and technical
documents; reports on scientific research; historical source; history of science;
metallurgy industry of Ukraine.
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УДК 930:338.4-058.234.2(477)"1941"

В. Д. Гула*

Робітники промисловості УРСР у 1941 р.:
радянська історіографія
Розглянуто науковий доробок радянських учених, присвячений дослідженню робітників УРСР як соціально-професійної групи в перший період
Великої Вітчизняної війни. Подано аналіз розвитку історичних знань про цей
прошарок радянського соціуму. Виділено основні проблеми буття робітників
як окремої соціально-професійної групи.
Ключові слова: робітники; евакуація; радянська історіографія; радянське
суспільство.

Дослідження соціальної історії України періоду Великої Вітчизняної війни є надзвичайно актуальним. Заповнення прогалин у пізнанні
соціальної сфери буття СРСР загалом та УРСР зокрема в період протистояння з державами гітлерівської коаліції, особливо в її початковий
період, дає змогу більш комплексно осягнути причини катастрофічних
поразок радянської влади на українській території в 1941 – 1942 рр.
Для систематизації наукового доробку з цієї проблематики та окреслення наявних актуальних питань маємо звернутися до витоків її наукового вивчення – радянської історіографії.
Проблема висвітлення в історіографії ключових аспектів робітничої діяльності у воєнні роки вже привертала увагу деяких радянських
дослідників1. Однак ці наукові напрацювання виконані в умовах панування однієї наукової методології, й тому їхні висновки мають бути
переглянуті в дусі методологічного плюралізму. З точки зору соціології теж варто внести корективи: на відміну від радянської історичної літератури, де робітники розглядалися як клас, у нашій розвідці ця
частина суспільства буде визначатися як соціально-професійна група.
Це пов’язано з тим, що “В Радянському Союзі існувала структура тоталітарного суспільства, яка не допускала інших форм власності, крім
державної чи одержавленої, іншої ідеології, крім комуністичної. Усе
це разом з іншими чинниками ешелонувало вертикаль ієрархічних відносин, за яких володіння владою передбачало право розпоряджатися
власністю і брати участь у її розподілі. У такому суспільстві відсутні
класи через відсутність економічних основ їх існування”2.
Праці про становище промислових робітників та їхню допомогу в
бойових діях почали з’являтися ще під час війни. Ці роботи мали пере* Гула Володимир Дмитрович – аспірант І р. н. ДНУ ім. Олеся Гончара.
© В. Д. Гула, 2014
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важно публіцистичний характер та створювалися з ідеологічних міркувань, а саме: продемонструвати згуртованість радянського суспільства
перед війною. Власне, вся радянська історіографія відзначалась такою
спрямованістю, однак на відміну від подальших, друковані розвідки воєнного періоду не мали достатньої джерельної бази.
За роки війни було опубліковано багато праць про діяльність робітників, спрямовану на підвищення виробничих потужностей та зміцнення матеріально-технічної бази оборони. Незважаючи на вузькість
їх тематики і обмеженість джерел, це перші спроби в умовах війни
осмислити явища, виявити закономірність подій, що відбувалися. Дослідження стали основою радянської історіографії про Велику Вітчизняну війну3.
Найбільше значення в літературі першого періоду історіографії
(1941–1956 рр.) відводиться трудовій активності робітників. У центрі
уваги багатьох авторів – матеріали, що свідчать про виробничі досягнення протягом воєнного часу, висвітлюють методи праці новаторів.
У ряді спеціальних робіт, присвячених розвитку стахановського руху
в роки війни, показані найбільш важливі і характерні форми праці:
розмах руху двохсотників і поширення досвіду тисячників (тих, які
перевиконували план на 200 % або 1000 % відповідно), боротьба за
сумісництво і багатоверстатне обслуговування, розвиток поточного виробництва та ін.4 З розгортанням масового соціалістичного змагання в
умовах війни популяризуються основні форми цих змагань. Але робіт
дослідницького характеру в той період ще не було. Необхідно все ж
таки враховувати, що більшість праць зазначеного періоду укладалася
в основному на раніше опублікованих матеріалах, оскільки доступ до
архівних документів був ускладнений, публікація ж документальних
збірників ще не налагодилася.
У цей же час розпочинається наукове дослідження участі українських радянських робітників в бойових діях як у складі регулярних
формувань, так і у лавах народного ополчення. Спершу відомості про
це були оприлюднені в працях загального характеру5.
Масштабне розгортання соціоісторичних студій у СРСР відбулося
на початку 1960-х рр. Підстава для такого наукового прориву – радикальні зміни в політичному житті держави, а також істотне корегування радянської офіційної ідеології. У 1956 р. відбувся ХХ з’їзд КПРС,
на якому М. Хрущов виступив із засудженням культу особи Й. Сталіна та зазначив про необхідніть реабілітації несправедливо засуджених
партійних функціонерів. Відповідно до цих останніх тез із партійного
Олімпу, відбулося зміщення акцентів у трактуванні історії Великої Вітчизняної війни. Відтепер особа Й. Сталіна навіть піддається стриманій критиці, а на першому плані стає колективне партійне керівництво.
Така ідеологічна настанова відкрила шлях до комплексного досліджен-
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ня життя та діяльності окремих прошарків радянського суспільства.
Подолання культу особи Й. Сталіна призвело до більш детального
висвітлення в історичних працях ролі не окремої особистості, а партії
та широких верств суспільства загалом. Таким чином, можна виокремити такий період в межах радянського етапу історіографії з різноманітних проблем розвитку робітників як соціально-професійної групи,
що тривав із середини 1950-х рр. до середини 1980-х рр.
На корекцію інтерпретації радянського соціуму вплинули події
1964 р. – усунення М. Хрущова та згортання лібералізації в радянському культурно-політичному просторі. У царині історичних досліджень
це означало відмову від критики Й. Сталіна та збереження й утвердження орієнтації, насамперед, на партійні документи. Прикметною
рисою цього періоду радянської історіографії стало використання спогадів, щоденників окремих осіб, задіяних у промисловому виробництві. Однак, здебільшого це були мемуари людей із вищого ешелону
радянського промислового світу – директорів заводів, працівників профільних міністерств та ін. Звісно, такі джерела лише підтверджували
інформацію з партійних документів.
Робітники як соціально-професійна група в радянській історіографії
стали предметом комплексного дослідження, починаючи з 1960-х рр. У
праці А. П. Белякова історіографії цього соціального прошарку присвячений одна з глав6. Автор виокремлює три основних напрямки вивчення проблеми: діяльність робітників із перебудови промисловості
на військовий лад, соціалістичне змагання і участь робітників у відновленні народного господарства. Автору вдалося виявити зрушення,
що відбувалися у вивченні теми з часу початку її дослідження до початку 1960-х рр. У дисертації М. Н. Євланової предметом дослідження
є аналіз історико-партійної літератури, що висвітлює взаємовідносини
КПРС та зазначеної соціально-професійної групи в роки Великої Вітчизняної війни7.
Велика увага в працях радянських науковців8 відводиться обґрунтуванню тези про зростання рівня життя робітників у передвоєнні роки.
Для цього наводяться цифри з офіційних статистичних звітів, також
широко застосовується порівняння із 1913 р. При цьому все робітництво в таких дослідженнях представлене як єдина спільнота, позбавлена соціальних та світоглядних розбіжностей. Основні статистичні
дані, що характеризують зростання рівня матеріального забезпечення
робітників, брались із підприємств Москви та Московської області. Завуальовано подається також падіння рівня споживання та зростання
тривалості робочого дня. Такі кризові для особистого розвитку робітників моменти пояснювались напруженою міжнародною ситуацією та
особливостями побудови соціалізму9. Звісно, наведені матеріали надто
далекі від більш-менш об’єктивної реконструкції буття робітників як
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соціального прошарку, особливо у світлі сучасної доступної джерельної бази.
У той же час варто взяти до уваги, що до історіографічного аналізу слід підходити з точки зору тогочасної науки, варто звертати увагу
на зроблене перш за все. У цьому аспекті відзначимо докладну розробку організації евакуаційних заходів, понаднормової праці, головним
чином, числових вимірів цих процесів. Багато місця відведено українській території – Придніпров’ю та Донбасу. Було реконструйовано не
тільки виробничу активність робітників, а й участь в оборонних заходах: добровільний вступ до лав Червоної Армії, участь у будівництві
фортифікаційних споруд, робота з перепрофілювання підприємств на
випуск військової продукції10. Проте, у праці відсутній відносний вимір
зазначених процесів: конкретні цифри із зазначених аспектів стосовно
Німеччини та її союзників не наводяться. Також практично не розглянуто повсякденного побуту робітників на початку Великої Вітчизняної
війни. Недоліком роботи, як і радянської історіографії загалом, є некритичне ставлення до джерел партійно-державного походження: відомості з них автоматично сприймаються за істину.
Власне, основним дискурсом буття людини в радянських соціоісторичних дослідженнях виступає соціальний, що прямо пов’язано
з політичною приналежністю особи. Такий підхід значно звужує дослідницькі можливості в напрямку пізнання радянського суспільства
1941–1942 рр. Адже, в такому випадку повністю ігнорується духовноментальна сфера людського буття: етнічна, релігійна, національна приналежність. Важливо також зауважити, що не береться до уваги вікова
структура суспільства, хоча опосередковано про це говориться: комсомольська молодь виступає як найбільш лояльний до радянської влади
прошарок суспільства. Важливо також було би показати ґендерні розбіжності в соціальній стратегії робітництва – жінки зазвичай гостріше
сприймають тоталітарну пропаганду та одноосібну авторитарну владу.
Принагідно зазначимо, що ці завдання в радянській історіографії було
поставлено та вирішено11.
Велику увагу радянська історична наука приділяла дослідженню
досвіду партійної роботи серед відповідних прошарків населення. Це
був прикладний вимір радянської історіографії – вивчення досвіду минулого для покращення політичної роботи в сучасності. Такі роботи
розкривали партійно-політичну орієнтацію лояльних до влади робітників, а також дії влади на ідеологічному фронті, взаємовпливи цих двох
соціальних домінант.
Так, Г. Г. Морєхіна один із розділів своєї монографії “Робітничий
клас – фронту” повністю присвятила організації масово-політичної роботи на промислових підприємствах, вивченню політичної активності
робітників12. Автор свої висновки формує, насамперед, на даних архівів
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окремих партійних осередків, докладно висвітлюючи проблему з точки
зору влади.
Характеристику робітничого класу періоду Великої Вітчизняної
війни проведено в монографії A. B. Мітрофанової “Робітничий клас
СРСР в роки Великої Вітчизняної війни”, що написана на широкій документальній основі13. Наукову цінність для нашої теми становлять
розділи про соціальний портрет радянського робітництва, що дають
вихідні дані для організації ідейно-політичної роботи. Автор розглянула особливості агітаційно-пропагандистської діяльності партії серед
різних професійних загонів (металургів, нафтовиків, лісозаготівників,
транспортників) з урахуванням їх спеціальності, національного складу,
віку та інших даних, показала, як посилення ідейно-політичної та культурно-масової роботи на підприємствах підняло трудову та політичну
активність робітників і службовців у боротьбі за забезпечення потреб
фронту.
Що стосується вивчення цієї теми власне українськими науковцями, то найбільш всеохоплюючими були роботи М. З. Данилюка14,
С. Н. Саженюка і В. М. Мазила15. М. З. Данилюк значне місце в своїх
дослідженнях відводить вивченню перебазування сільськогосподарського майна України, надає значний фактичний матеріал. Одним із
перших, він окремо аналізує результати “другої евакуації”, що відбувалася у 1942 р. Проте жоден автор не обійшовся без необґрунтованого
твердження про переваги соціалістичного устрою, без повсякчасного
повторювання про виключне значення партії та її керівну роль у всіх
сферах діяльності суспільства. Проблеми людини в ці роки не обговорюються, не звертається увага на морально-політичний клімат українського суспільства та його вплив на здійснення евакуаційних заходів.
Дослідження із цієї проблематики, присвячені власне українським
теренам, стосуються переважно території Донбасу. Це пояснюється, насамперед, тим, що робітники Донбасу в більшості своїй лояльно ставилися до радянської влади, а також тим, що промисловість цього регіону
завдяки тривалій обороні була повністю евакуйована у східні райони
СРСР. На прикладі Донбасу можна було цілком обґрунтовано говорити про трудовий подвиг робітників УРСР. У відповідних працях увага
зверталась на рішення зборів працівників окремих підприємств щодо
виконання рішень партії та уряду, на перевиконання планів з випуску
продукції, на кількості людей, які вступали до партії та загонів народного ополчення16. При цьому, звісно, не брався до уваги той факт, що
в СРСР всі публічні прояви соціальної ініціативи були підконтрольні
владі, тому їх не можна використовувати для характеристики суспільних настроїв. Джерельною базою в основному виступають документи
партійних осередків або органів місцевої влади. Свідчень, що походять
із надр власне робітничого класу, обмаль. Недоліком охарактеризова-
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них праць є низька увага до проблем повсякденного життя робітників
у період війни, характеристики норм трудового законодавства СРСР, а
також змін у ньому, спричинених війною.
Позитивною віхою праці є введення в науковий обіг величезного
масиву статистичних даних, що характеризують роботу промисловості
Донбасу в 1941 р., а також рівень патріотичного підйому серед робітників, спричиненого звісткою про початок війни з Німеччиною. У роботі також висвітлюється хід евакуації літа 1942 р. та участь робітників
у бойових діях на території Донбасу.
Така ситуація у вивченні соціальної історії України першого періоду Великої Вітчизняної війни зберігалася аж до перебудови. У той час
до наукового обігу почали вводитись досі невідомі джерела особового
походження, документи органів НКВС; були поставлені нові запитання
до минулого, почався пошук нових методологічних підходів до їхнього
вирішення.
Наприкінці 1980-х років українські історики переглянули та проаналізували замовчувані раніше аспекти діяльності ВКП(б)17. Предметом дослідження стає діяльність профспілок в Україні в цей період18.
Увага зосереджується на їх активності у провідних галузях народного
господарства, проте робота профспілок на малих підприємствах, у закладах науки, освіти не аналізувалася. Тривале вивчення дослідниками
історії евакуації продуктивних сил України дозволило більш глибоко
показати різноманітні її аспекти, а також продемонструвати характерні
риси соціального становища робітників тощо.
Спільним у всій радянській історіографії є основна мета дослідження – охарактеризувати внесок робітників у перемогу над нацизмом.
Саме тому діяльність дослідників концентрувалась в основному на
результативності роботи промисловості, змінах чисельності соціальнопрофесійної групи робітників та проблемах її професійного зростання.
Вадою такого підходу є погляд на цей соціальний прошарок як на
моноліт, в якому були відсутні внутрішні протиріччя. Структура соціуму в радянських соціоісторичних дослідженнях взагалі подавалась
дуже спрощено, що було пов’язано з офіційним поглядом на радянське
суспільство як таке, в якому подолані соціально-економічні суперечності, а домінуючими соціальними одиницями є професійні групи. Результатом проекції такого бачення суспільства на історичні дослідження Великої Вітчизняної війни стала однорідність реконструкції буття
робітників на просторі від Галичини до Далекого Сходу. Національному та демографічному факторам розвитку соціальних процесів уваги
взагалі не приділено. На думку, радянських соціальних істориків, робітник у СРСР жив лише виробництвом та вказівками партії.
Однак, стосовно двох зазначених площин соціального буття радянського робітника 1941 р. до 1991 р. було зроблено досить багато. На
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основі статистичних даних та офіційних партійно-державних документів установлено динаміку трудової активності промислових робітників,
зміни кількості виробленої продукції, а також масштаби евакуаційних
заходів та їхні результати. У плані громадсько-політичної активності
було встановлено динаміку зростання кількості членів партії серед робітництва, чисельний вимір участі їх у бойових діях у складі різноманітних військових формувань. Загалом це дало великий фактичний
матеріал для наступних поколінь дослідників соціальної історії СРСР.
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There are concerned the scientific achievements of Soviet scientists dedicated
to research of workers of USSR as a socio-professional group in the first period of
the Great Patriotic War in the article. The author gives the analysis of historical
knowledge of this stratum of the Soviet society and stresses the basic problems of
being workers as a distinct socio-professional group.
Key words: the workers; the evacuation; the Soviet historiography; the Soviet
society.
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О. М. Ус*

23-й Міжнародний день архівів та 7-а осіння
архівна школа Міжнародного інституту
архівної справи міст Трієста та Марібору
Висвітлено роботу 23-го Міжнародного дня архівів та 7-а осінньої школи
Міжнародного інституту архівної справи міст Трієста та Марібору.
Ключові слова: Міжнародний інститут архівної справи міст Трієста та
Марібору; Міжнародний день архівів; 7-а осіння архівна школа; Шарль Кечкеметі.

Кожного року у жовтні Міжнародний інститут архівної справи міст
Трієста та Марібору (далі – IIAS) організовує і проводить Міжнародний
день архівів. Цьогорічний 23 Міжнародний день архівів відбувся 21 та
22 жовтня у м. Трієст, розташованому у північній Італії у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія у безпосередній близькості до Словенії та Австрії,
що відкриває широкі можливості для комунікації архівістів цих країн.
У конференції взяли участь більше 180 представників із 30 країн
світу – Аргентини, Барбадосу, Білорусі, Боснії-Герцеговини, Великобританії, Греції, Естонії, Індії, Македонії, Чеської Республіки, Польщі,
Австрії, Іспанії, Німеччини, Південної Африки, Росії, Румунії, Сербії,
Словенії, Туреччини, Угорщини, України, Франції, Хорватії, Чилі, Чорногорії. Офіційні мови конференції – англійська, італійська, словенська.
Конференція відкрилася урочистим вітанням із 80 річним ювілеєм всесвітньовідомого архівіста Шарля Кечкеметі, почесного члена
цього інституту, Генерального секретаря Міжнародної ради Архівів
(International Council on Archives – ICA) з 1962 по 1988 роки. У вітальному слові директор Міжнародного інституту архівної справи Трієста
та Марібору Петер Павел Класінц відзначив значний внесок ювіляра
у розвиток архівістики та презентував спеціальний випуск журналу
“ATLANTI”, до якого увійшли праці відомих архівістів – Петера Павела Класінца, Уго Кова, Лючіани Дюранті, Крістіана Краузе, Маргіт Ксол-Маркон, Михайла Ларіна, Володимира Тарасова та інших.
Статті присвячені різним проблемам архівної науки від історії національних архівів до проблем розвитку архівної науки в епоху хмарних
технологій.

* Ус Олена Миколаївна – директор Центрального державного електрон
ного архіву України.
© О. М. Ус, 2014
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Шарль Кечкеметі,
почесний член IIAS,
Генеральний секретар
Міжнародної ради Архівів
(International Council
on Archives – ICA) з 1962
по 1988 роки.

Петер Павел Класінц у передмові до ювілейного випуску журналу зазначив, що, на думку авторів, найкращим подарунком до ювілею
для їхнього друга і колеги будуть праці з теорії та практики архівної
справи, якій Шарль Кечкеметі присвятив усе своє життя. Він зазначив,
що Шарль Кечкеметі стояв біля витоків створення IIAS, що зразу був
Центром з професійних та технічних питань в архівах, у 1986 році перетворився на Міжнародний інститут архівної справи (архівних наук)
спочатку при Архіві м. Марібор (Словенія), а потім при Університеті
м. Марібор, де має штаб-квартиру і сьогодні. У 2006 році Інститут став
міжнародним у результаті підписання протоколу з Італійським міністерством культури з головною штаб-квартирою у місті Трієст. Сьогодні
офіційними членами Інституту є дев’ятнадцять країн: Австрія, БосніяГерцеговина, Великобританія, Канада, Китай, Ізраїль, Іспанія, Італія,
Німеччина, Польща, Росія, Сербія, Словацька Республіка, Словенія,
Угорщина, Україна, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія.
Наразі, зазначив Петер Павел Класінц, у планах Інституту – відкриття
відділення у Москві.
Діяльність IIAS підтримується Міжнародною Радою архівів. Цьому
активно посприяв Шарль Кечкеметі, перебуваючи на посту Генерального секретаря цієї організації. Із вступним словом на відкритті конференції виступили Генеральний Секретар Міжнародної Ради архівів
Девід Лейч (Шотландія) та Труді Хускамп Петерсон (США) – голова
робочої групи з прав людини Міжнародної Ради архівів.
Теми цьогорічних дискусій були запропоновані Асамблеєю членів
IIAS: “Історія архівів і архівної науки з 1950 років до сьогодення” та
“Комунікація архівів із молодим поколінням та культурними інституціями”.
З повними текстами статей, що були представлені на конференції у
формі доповідей та презентацій, можна ознайомитися у трьох номерах
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журналу ATLANTI, що передані до Державної наукової архівної бібліотеки міста Києва.
Перший день конференції був присвячений темі історії архівів і архівної науки з 50-х років до сьогодення, за якою представлено двадцять
чотири доповіді. Генеральний секретар Міжнародної Ради архівів Девід Лейч (Шотландія) зупинився на питаннях управління документною
інформацією, впровадженні відповідних норм, правил, рекомендацій у
міжнародних стандартах в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій.
Труді Хускамп Петерсон (США) проаналізувала проблеми і завдання, що наразі постають перед Міжнародною Радою архівів крізь призму
історії створення цієї інституції у 1948 році. Вона визначила основні
напрямки міжнародного співробітництва архівів різних країн, у тому
числі через розширення представництва у Міжнародній Раді архівів
прийняттям недержавних архівів та окремих архівістів-професіоналів1.
Серед найцікавіших слід відзначити доповіді Андрія Рибакова (директора Білоруського науково-дослідного інституту документознавства
та архівної справи) “Формування та розвиток архівної науки в Республіці Білорусь після набуття незалежності”2, Президента асоціації архівістів Чилі, доктора Еугеніо Бустос Руз, присвячену розвитку архівної
науки з 1950 року у латиноамериканських країнах3, Шарон Александер-Гудінг з Барбадосу про історичний розвиток Карибських архівів з
50-х років до сьогодення4, Міни Гаутам – консультанта Міністерства
культури Індії Національних архівів Індії про історію архівів та архівної науки Індії5.
Темі історії архівів були також присвячені і доповіді двох представників України Анни Косової “Актуальні проблеми державного архіву
Севастополя”6 та Анни Алєксєєнко “Історія Центрального державного
науково-технічного архіву України”7.
Другий день конференції був присвячений темі “Комунікації архівів
із молодим поколінням та культурними інституціями”. Слід зазначити,
що в епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій, і з цим
погоджувалися усі доповідачі, заохочення учнівської і студентської молоді до роботи в архівах, вивчення архівних документів, розвиток навичок, вміння і зацікавленості у роботі із ними, розроблення спеціальних
програм для вчителів історії, розвиток навичок, вміння і зацікавленості у роботі із архівними документами стає одним із пріоритетних завдань для більшості архівів світу. Працівники архівів ставлять собі за
мету зацікавити молодь роботою з першоджерелами. У доповідях були
представлені різні види такої діяльності архівів, у тому числі випуск
книжок, постановка спектаклів для найменших відвідувачів архіву, але
найширше використовуються проекти створення онлайн-ресурсів.
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Як пише Террі Девіс, Генеральний Секретар Ради Європи у передмові до путівника Шарля Кечкеметі та Івана Секея “Доступ до архівів”:
“Історичні джерела дозволять сформувати більш об’єктивне бачення
минулого, й таким чином, допоможуть краще розуміти сьогодення й
приймати обґрунтовані рішення в майбутньому. Завдяки цьому стане
складніше маніпулювати історією й використовувати необґрунтовані забобони для розпалення ворожнечі між народами. Відкриття доступу до архівних документів є, зокрема, одним із засобів запобігання міжкультурних й міжрелігійних конфліктів і зміцнення соціальних
зв’язків”8.
У рамках заявленої теми були представлені 22 доповіді, у тому числі дві доповіді українських архівістів: директора Центрального державного електронного архіву України Олени Ус “Співпраця Центрального
державного електронного архіву України із науковими установами та
навчальними закладами з питань довготривалого зберігання електронних документів та підготовки кадрів для роботи із електронними документами”9 та Марії Кагальної “Вивчення радянського повсякденного
життя як напрямок співробітництва Центрального державного архіву
громадських організацій України з науковими та освітніми установами”10.
Дуже цікавою і змістовною стала доповідь директора Церковного
історичного архіву провінції Біскайя (Іспанія) Анабелли Баррозо Арахуентес про створення інформаційного ресурсу ICARO Center (http://
www.centroicaro.net) для надання якнайширшого доступу користувачам
в інтерактивному режимі через мережу Інтернет до інформації документів, що зберігаються в архіві, а також про освітні програми для студентів, школярів у поєднанні з екскурсійними11.
У своїй доповіді “Навчання в архіві: естонський досвід” Хеліна
Теннасілм (Естонія) розповіла про навчальні програми для учнів, студентів, вчителів історії, що розроблені Національним архівом Естонії.
А також про Архівну школу, представлену у мережі Інтернет і доступну для усіх, хто цікавиться історією. На веб-сайті користувачі можуть
вивчати архівні документи, знайомитися із виставками он-лайн. Для
школярів на базі архівних документів створено і розміщено на сайті
ігри. Наприклад, користувачу дається можливість спробувати викласти сучасною мовою палеографічний документ або вгадати ім’я відомої
людини, що зображена на фотографії, та інші12.
Основна думка, що прослідковувалася у доповідях учасників, –
необхідність популяризації діяльності архівів особливо серед учнів
та студентів, співробітництво з науковими, культурними, освітніми
установами. Архівісти намагаються стати ближчими до дітей та молоді, використовуючи засоби мультиплікації, кінематографії, видавництва книг. Словенські архівісти представили свої фільми, подивитися
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Організатори та учасники 7-ї осінньої школи IIAS.

які можна в мережі Інтернет у розділах “Zgodovinski arhiv ljubljana” и
“Miška mica v arhivu” веб-сайту http://www.zal-lj.si.
23 жовтня 2013 р. після завершення роботи конференції відбулося відкриття 7-ї осінньої школи IIAS, а також пройшла 29 Асамблея
членів IIAS, на якій були затверджені теми конференції на наступний
рік: “Перша світова війна і архіви” та “Архіви, політична влада і суспільство (у контексті доступу, захисту даних, адвокатури)”. Доопрацювання формулювань тем доручена Девіду Лейчу та Шарлю Кечкеметі.
Учасники школи представляли такі країни, як: Боснія-Герцеговина,
Естонія, Італія, Македонія, Росія, Румунія, Сербія, Словенія, Султанат
Оман, Угорщина, Україна, Хорватія, Чорногорія.
Була запропонована насичена програма лекцій і практичних занять. Перший день проходив у приміщенні архіву міста Трієст. Доктор
Джулія Барера, представник Міністерства культури та туризму, розповіла про спільну роботу Міністерства та архівів Італії у дослідженні
питання переміщених архівів. Ця тема викликала жваву дискусію серед
учасників школи, адже практично всі країни, які вони представляли,
були учасниками світових воєн, як І, так і ІІ, Балканські країни пережили нелегкі часи розпаду колишньої Югославії, етнічні конфлікти – у
результаті усіх цих подій країни втрачали культурні цінності, зокрема
архівні документи, або документи опинялися на території інших країн
і повернення їх залишається відкритим питанням.
Наступний день проходив в Університеті міста Трієст. Доктор Маріела Гуерсіо представила програмне забезпечення Sinasi на базі системи комп’ютерної алгебри GAP (Groups, Algorithms, Programming – групи, алгоритми, програмування) для створення архівних баз даних.
Директор архіву міста Марібор Мірослав Новак представив інформаційно-пошукову систему свого архіву.
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Антоніо Монтедуро – представник секретаріату Центрально-Європейської ініціативи (Central European Initiative – CEI) представив словник архівної термінології, що розробляється спільно із Міжнародним
інститутом архівної справи. Словник постійно доповнюється, наразі він
представлений і українським словником.
Наступного дня доктор Хеліна Теннасілм (Національний архів Естонії) представила тему “Естонські архіви для шкіл”. Естонські архівісти приділяють багато уваги співпраці зі школярами, вчителями історії, студентами. Проводяться архівні уроки і тренінги для студентів,
разом із Асоціацією вчителів історії проводяться інформаційні дні для
вчителів. Архів співпрацює із Центром профорієнтації міста Тарту для
популяризації професії архівіста серед молоді.
В останній день роботи школи було організовано відвідування архіву Кафедрального собору Сан Густо – резиденції Єпископа Трієсту.
В архіві представлені документи, починаючи з ХІІ сторіччя.
Не дивлячись на насиченість програми заходів слід відзначити прекрасну організацію як роботи 23 Міжнародного дня архівів, так і 7-ї
осінньої школи Міжнародного інституту архівної справи Трієста та
Марібору.
Атмосфера, у якій проходила робота і конференції і школи, була
дуже дружньою, неформальною, організатори доклали максимум зусиль для того, аби учасники почувалися комфортно. Без сумніву, участь
у подібних заходах необхідна українським архівістам для обміну знаннями, досвідом, баченням подальшого розвитку архівної справи із зарубіжними колегами. Вона дозволяє розширити межі власних знань і
відчути себе частиною світової архівної спільноти.
Huskamp Peterson T. National Archives and the International Council on
Archives: Converging and Diverging / Trudy Huskamp Peterson // ATLANTI. –
Trieste-Maribor, 2013. – Vol. 23. – № 1. – P. 41–47.
2
Rybakou A. The Formation and Development of Archival Science in the
Republic of Belarus / Andrei Rybakou // ATLANTI. – Trieste-Maribor, 2013. –
Vol. 23. – № 1. – P. 49–56.
3
Bustos Ruz E. Archival Science Since 1950 in Latin American Countries with
Spanish as Official Language / Eugenio Bustos Ruz – Maria del Carmen Mastropierro // ATLANTI. – Trieste-Maribor, 2013. – Vol. 23. – № 1. – P. 57–67.
4
Alexander-Gooding S. Historical Development of Caribbean Archives and
Record Keeping 1950 to Present / Sharon Alexander-Gooding // ATLANTI. – Trieste-Maribor, 2013. – Vol. 23. – № 1. – P. 79–85.
5
Gautam M. History of Archives and Archival Sciences from 1950 Onwards
Based on Indian Practices / Meena Gautam // ATLANTI. – Trieste-Maribor, 2013. –
Vol. 23. – № 1. – P. 135–147.
6
Kosova A. Story and Actual Problems of the State Archive of Sevastopol (Crimea, Ukraine) / Anna Kosova // ATLANTI. – Trieste-Maribor, 2013. –
Vol. 23. – № 1. – P. 159–164.
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Освещена работа 23-го Международного дня архивов и 7-й осенней
школы Международного института архивного дела городов Триеста и Марибора.
Ключевые слова: Международный институт архивного дела городов
Триеста и Марибора; Международный день архивов; 7-я осенняя архивная
школа; Шарль Кечкемети.
There is highlighted the work of the 23 International Archival Day and the
7 Autumn Archival School of the International Institute for Archival Science of
Trieste and Maribor
Key words: The International Institute for Archival Science of Trieste and
Maribor; the International Archival Day; the 7 Autumn Archival School; Charles
Kechkemeti.
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УДК 930.253(477.72)"1945/1950"

Н. М. Кузовова*

Заснування та перші роки діяльності партархіву
Херсонського обкому КП(б)У (1945–1950 рр.)
Досліджуються історія заснування та перші роки діяльності партійного
архіву Херсонського обласного комітету КП(б)У, питання реевакуації документів партійних організацій на території новоутвореної Херсонської області,
кадровий склад партархіву.
Ключові слова: Українська філія ІМЕЛ; партархіви обкомів КП(б)У; реевакуація партійних документів; Херсонська область; Ладичук; Кудрявцева.

Останнім часом спостерігається активізація зусиль дослідників у
напрямі вивчення архівних документів з даної проблеми, про що свідчить низка публікацій. Так, наприклад, окремі моменти, пов’язані з
історією діяльності обласних партархівів КП(б)У–КПУ відображені в
роботах Р.Пирога, В.Лозицького, К.Новохатського, передмові до путівника ЦДАГО України тощо. У них міститься інформація про систему
партархівів на території України, їх керівні органи, основні проблеми
комплектування та зберігання партійних фондів1. Проте діяльність та
інформаційний потенціал місцевих партійних архівів усе ж недостатньо досліджені. Тому вивчення процесу створення та особливостей
формування документальних колекцій на прикладі партархіву Херсонського обкому КП(б)У дозволить збагатити знання про розвиток архівної справи у повоєнний період та розширити коло джерел для вивчення
вітчизняної історії.
Утворення Херсонської області у 1944 р. супроводжувалося оформленням місцевого державно-партійного апарату: обласного комітету
КП(б)У та однієї із його структурних частин – партархіву2. У вересні
1945 р. було призначено хранителя фондів, а сам партійний архів Херсонського обкому КП(б)У, відповідно до його перших звітів, фактично
розпочав роботу у травні 1946 р., із надходженням до нього перших
фондів. Основними завданнями партархівів на той час були – концен* Кузовова Наталя Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету.
© Н. М. Кузовова, 2014
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трація реевакуйованих архівних документів місцевих органів КП(б)У
та ЛКСМУ: районних та міських комітетів, первинних партійних організацій довоєнних установ на території новоутвореної області, а також
збирання документів з історії КП(б)У.
Методичне керівництво партархівами у досліджуваний період покладалося на Українську філію Інституту Маркса-Енгельса-Леніна
ЦК ВКП(б)У (далі – Українська філія ІМЕЛ). В інструктивному листі
Української філії ІМЕЛ від 3 грудня 1945 р. за № 1 “Про уточнення
фондового складу” гостро стояло питання комплектування обласних
партархівів. З їхніх фондів вилучалися та передавалися в обласні архіви НКВС (МВС) документи періоду нацистської окупації, відбувався
обмін непрофільними документами між ними та архівами інших областей, республік, збиралися відомості про участь партійних органів
в організації партизанського руху та партизанського підпілля, захисту
міст, обслуговування потреб фронту3.
Організаційні заходи щодо концентрації архівних документів у обласному партархіві почалися з інструктивного листа Херсонського обкому КП(б)У від 16 листопада 1945 р. до райкомів КП(б)У про передачу новоутвореному підрозділу всіх наявних документів за винятком
1944–1945 рр., за описами до 25 грудня 1945 р.4. Специфіку комплектування зумовлювали зміни в адміністративно-територіальному устрої
та стан реевакуації архівних документів.
У довоєнний період документи партійних органів накопичувалися
у партійних осередках: райкомах та первинних партійних організаціях
КП(б)У та ЛКСМУ. З початком Другої світової війни частина архівів
була евакуйована, а значна кількість документів з особового складу
знищена шляхом спалення5. Реевакуйовані документи, ймовірно, були
повернені до райкомів КП(б)У, бо саме вони мали передати їх до партархіву обкому КП(Б)У.
У фонді партархіву питання реевакуації та стану збереженості архівних документів міжвоєнного періоду відображена лише у декількох
документах. Так, на вимоги ІМЕЛ негайно надати тематичні картки з
історії місцевих більшовицьких організацій у листі заступнику директора Української філії ІМЕЛ Єневичу від 4 березня 1947 р. директор партархіву Н. Г. Ладичук повідомляє: “В виду того, что старый партийный
архив весь был во время эвакуации уничтожен, материалами для истории коммунистической партии Украины облпартархив Херсонского
обкома КП(б)У не располагает”6. У 1947 р. для відновлення партійних
фондів довоєнного періоду співробітниками партархіву проведена робота з виявлення відповідних документів в партархівах Запорізького,
Миколаївського та Одеського обкомів КП(б)У7. Через відсутність наукового співробітника та архівних матеріалів з історії більшовицького
руху Н. Г. Ладичук уклала трудову угоду зі співробітником Одеської
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державної бібліотеки ім. О. М. Горького Ф. Смирновим для копіювання
необхідних документів із історії революційного руху на Херсонщині та
Херсонської парторганізації з книжних фондів бібліотеки8.
Книги обліку 1946–1953 рр.9 та сучасний склад і зміст партійних
фондів свідчать про те, що в більш-менш повному обсязі збереглися
лише документи парторганізацій Іванівського, Великолепетиського,
Сиваського, Генічеського та Нижньосірогозького районів, утворених у
складі Херсонської області з адміністративних одиниць Запорізької10.
Документи парторганізацій Херсонщини, що перебували на території
довоєнної Миколаївської області, було практично втрачено. Це підтверджується відомостями ЦДАГО про результати евакуації документів партархівів на території УРСР11. Вцілілі документи мали надійти до
обласного партархіву в грудні 1945 р., однак процес концентрації документів зайняв два роки. Окремі фонди, судячи з листування обласного
партархіву, до 1950 р. ще надходили з Запорізької та Дніпропетровської області у рамках обміну непрофільними документами12.
Втрата важливого масиву партійних документів внаслідок подій
Другої світової війни особливо гостро відчувається при досліджені актуальних проблем вітчизняної історії. Так, під час виявлення документів про Голодомор 1932–1933 років у Держархіві Херсонської області
найбільш інформативні документи з цього питання виявлено саме в партійних фондах райкомів КП(б)У. Документи вищих органів у ЦДАГО
України цього періоду збереглися частково і не можуть компенсувати
цю прогалину. Документи інших установ: профспілкових організацій,
органів місцевого самоврядування тощо лише приблизно окреслюють
масштаби лиха, натомість спогади очевидців подають суб’єктивну оцінку подій. Тільки у партійних документах з високим рівнем секретності
постають справжні картини голодомору – це інформація про кількість
загиблих, заходи держави щодо приховування голоду, репресії проти
керівників місцевих партійно-державних органів, що співчували голодуючим, та проти народних повстанців, що чинили опір радянській владі13. І це лише один приклад, який переконливо демонструє потенціал
партійних матеріалів, що зберігаються у фондах Держархіву області.
Важлива роль у збереженні цих документів належить керівництву
партархіву. З 1946 по 1969 рр. його очолювала Ніна Григорівна Ладичук, вдова Олександра Карповича Ладичука. О. К. Ладичук, голова
Херсонської міськради та згодом – начальник штабу херсонського партизанського загону, трагічно загинув на початку війни. Н. Г. Ладичук
разом із синами в цей час перебувала в евакуації, у 1944 р. повернулася до Херсона. 1 вересня 1945 р. призначена хранителем фондів обласного партархіву, у квітні 1946 р. – його завідувачем. Архівної або
вищої освіти не мала, працювала машиністкою, секретарем, сестрою в
евакогоспіталі. Мотиви вибору її на посаду завідувача очевидні: член
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ВКП(б)У з 1939 р., вдова героя війни, яка користувалася підтримкою в
обкомі КП(б)У. Н.Г.Ладичук вдалося швидко вирішити питання з матеріально-технічною базою та кадровим складом архіву, через керівництво обкому КП(б) забезпечити концентрацію документів райкомів.
Вона мала необхідні риси керівника: організаторські здібності,
дисциплінованість, принциповість. В особовій справі зазначається, що
Ладичук Н. Г. з дорученою роботою справляється, ініціативна, дисциплінована14. Офіційне листування свідчить, що Н. Г. Ладичук дбала про
трудові права своїх співробітників, могла аргументувати свою позицію.
Вона пройшла курси підвищення кваліфікації у Москві, і якщо сама не
оволоділа усіма тонкощами архівної справи, то змогла зібрати під своє
керівництво людей із необхідними рисами. Враховуючи те, що за весь
час існування у партархіві Херсонської області було лише два керівники – Ніна Григорівна Ладичук та Михайло Андрійович Ємельянов,
за якого ця установа посіла не останнє місце серед партархівів УРСР,
можна належно оцінити її особистий внесок.
Н. Г. Ладичук вела активне громадське життя: брала участь у різноманітних партійних заходах у Херсоні та Москві, зустрічалася із старими більшовиками, пройшла останнім шляхом партизанського загону
свого чоловіка, щоб з’ясувати обставини його загибелі. Мала дві нагороди: медаль “За победу над Германией” (1946) та “За доблестный труд”
(1946)15. Н. Г. Ладичук присвятила партархіву 24 роки свого життя.
Суттєву підтримку Н. Г. Ладичук надала П.Ф.Кудрявцева, найбільш досвідчена з усіх архівних працівників щойно створеного партархіву, колишній директор Херсонського окружного історичного архіву (у 1932–1941), директор обласного архіву НКВС (04.1944 – 07.1945).
Вона була призначена хранителем фондів, однак переважно займалася
перевірками та інструктажем районних парторганізацій, тому що ці
види роботи потребували певної кваліфікації. Однак у 1948 р. вона вийшла на пенсію за станом здоров’я16.
Відповідно до плану роботи на травень – грудень 1946 р. основними напрямами новоутвореного партархіву області стали такі, як обладнання архівосховища та робочої кімнати, доукомплектування штату, перевірки та інструктажі міськкомів та райкомів КП(б)У, ЛКСМУ,
вибірково – первинних партійних організацій; тиражування та розсилка
інструкції з науково-технічного упорядкування документів, прийняття
на зберігання документів Великолепетиського та Генічеського райкомів
КП(б)У і ЛКСМУ. Особлива увага приділялась виявленню та збиранню
документів в інших партійних організаціях; веденню обліку архівних
документів відповідно до вимог ІМЕЛ, щоденному обліку роботи співробітників, організації навчання з підвищення кваліфікації працівників
партархіву за участю досвідчених працівників Херсонського обласного
архіву МВС. Наукова робота не планувалася, оскільки матеріали для
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неї ще не були зібрані. Особливу увагу, відповідно до вимог ІМЕЛ, потрібно було приділяти виявленню та збиранню матеріалів щодо діяльності більшовицьких організацій у період Великої Вітчизняної війни,
документів про більшовицьке підпілля і керівництво більшовицьким
партизанським рухом у період Великої Вітчизняної війни17. Надавалося право вимагати профільні документи не лише від партійних органів,
але й від облдержархіву МВС, історичного музею тощо18.
Уже в першому звіті партархіву області за травень – грудень 1946 р.
зазначено, що партархів розпочав роботу у травні 1946 р., йому виділено приміщення у будівлі обкому КП(б)У з двох кімнат площею 55 кв.
м. У ті роки штат архіву складався з 5 осіб: завідуючої партархівом, наукового співробітника, хранителя фондів та двох архіваріусів. Посада
наукового співробітника залишалася вакантною.
У перший рік роботи було прийнято на зберігання 5 фондів із 3952
справ у неупорядкованому стані. У результаті їх обробки та уточнення
фондової належності кількість фондів збільшилася майже вдвічі19. Станом на 1950 р. в партархіві зберігалося 579 фондів із 21919 справ, лише
трохи більше половини з них перебували в упорядкованому стані20.
Тобто документи з райкомів КП(б)У, незважаючи на всі застереження,
надійшли в неупорядкованому стані, тому їх науково-технічне упорядкування забрало багато часу. Це пояснювалося багатьма недоліками:
від об’єднання матеріалів різних фондів – первинних партійних організацій, райкомів та міськкомів – у один фонд до погано прошитих сторінок. У рекомендаціях також зазначалось, що документи із негативним
змістом потрібно виділяти на особливе зберігання, а документи, що не
мають науково-історичного та довідкового значення, знищувати21.
У 1948 р. відбулось перше перевіряння роботи партархіву з боку
ІМЕЛ, у 1949 – контрольне. З 22 по 29 квітня 1948 р. співробітниця
ІМЕЛ Моляко відвідала архів та склала лист-довідку про його стан.
Серед позитивних моментів відзначено його добротну матеріально-технічну базу. На момент перевірки в архіві зберігалося 37 фондів, 8893
справи22. Проте виявлено й чимало недоліків, пов’язаних із специфікою
архівної роботи. Як пояснює Н. Г. Ладичук: “<…> трудностью этой
работы является некомпетентность в ряде вопросов архивоведения,
поэтому ряд допущенных ошибок и недостатков в работе является результатом неосведомленности работников партархива и слабой методической помощью самого ИМЭЛ”23.
Облік документів та ведення облікової документації, не зважаючи
на науково-методичне керівництво ІМЕЛ та підвищення кваліфікації,
що пройшла Н. Г. Ладичук, не були сильною стороною обласного партархіву, як і багатьох інших архівних установ у цей період. Принципи фондування документів, досить докладно описані у інструктивних
листах, були малозрозумілими для співробітників, про що можна зро-
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бити висновок із зауважень, які було зроблено при перевірці роботи
обласного партархіву співробітниками ІМЕЛ у 1948–1949 рр. Незнання
принципів компенсувалося завзяттям. Так, ведення книги обліку у цей
період обласний партархів перескладав як мінімум двічі, остаточно заплутавшись у номерах фондів та датах передаточних актів.
Наукова розробка фондів, що мав проводити обласний партархів
у цей період (1947), полягала у пошуку документів про діяльність соратників Леніна-Сталіна-Молотова: Кагановича, Калініна, Орджонікідзе, Щербакова, Кецхавелі, а також листівок із зверненнями до народу
партійних і комсомольських діячів під час Великої Вітчизняної війни,
пошуку та копіюванні документів із підписом М.Хрущова, який став
у 1944 р. першим секретарем ЦК КП(б)У. Звичайно, така напружена
робота потребувала ретельного перегляду фондів як самого партархіву,
так і звернення до фондів Херсонського обласного архіву МВС24. Тому
через її великий обсяг та специфіку на посаді наукового співробітника
ніхто довго не затримувався. Це кадрове питання було вирішене лише
пізніше, коли до партархіву прийшла працювати Є. Камінська – справжній патріот архівної справи, яка опікувалася питаннями науково-видавничої діяльності.
Ще одним важливим напрямом інформаційної діяльності архіву у
1946–1950 рр. було надання довідок про партійний стаж, виконання запитів МВС про політичну благонадійність окремих громадян, складання тематичних картотек із історії партії, підготовка статей та організація роботи дослідників історії партії в читальному залі.
При цьому слід зазначити, що масова втрата документів під час
війни стала головною проблемою, з якою зіткнувся партархів у своїй
інформаційній діяльності. Через це більшість довідок, наданих архівом
за зверненнями громадян та установ, була негативного характеру, а виконувати завдання з виявлення документів з історії партії не було можливості.
Успішній інформаційній діяльності заважали також брак досвіду
архівної роботи, відсутність спеціальної освіти у працівників та специфікою роботи партархівів, пов’язаною з обмеженим доступом до архівної інформації. Так, в інструктивному листі за результатами перевірки
партархіву читаємо: “В справочной работе сотрудники партархива не
проявляют должной заботы о сохранности партийной и государственной тайны, нарушая существующие указания по этому вопросу. На
запрос органов МГБ о принадлежности Либермана к анархистам-набатовцам, партархив отвечает: “По имеющимся у нас материалам Либерман не числится”. Между тем, никаких материалов об анархистах в
партархиве не сохранилось. Имеются случаи, когда ответы о революционной деятельности выдаются по запросам отдельных лиц. На запрос
тов. Серова о его революционной деятельности партархив отвечает:
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“Документальных материалов до Великой Отечественной войны у нас
не сохранилось”. Ответ направляется в адрес управляющего конторой
“Огнеупорлом”…” (Інструктивний лист Української філії ІМЕЛ від 20
грудня 1949 р.)25. Робота у читальному залі партархіву першого дослідника, також не обійшлася без ексцесу: “Исследователь Каков К.С. занимался в рабочей комнате, где проводилась обработка фондов. Вместо
выписок исследователь скопировал протоколы парторганов, материалы
чистки партии, материалы по приему и исключению. Исследователю
выданы все, без исключения материалы фонда” (з інструктивного листа
Української філії ІМЕЛ від 17 листопада 1950 р. про результати обстеження обласного партархіву у вересні 1950 р.)26. Тож працівники партархіву були змушені вимагати від дослідника повернути скопійовані
документи.
Важливим здобутком у роботі партархіву в 1948–1950 рр. стало
формування архівних колекцій. У 1948 р. співробітниками партархіву
розпочата робота щодо збирання мемуарної літератури та документів
особового походження. Першою згадується стенограма спогадів старого більшовика Н. Ф.Соколова та матеріали з біографії О.Д.Цюрупи, радянського державного та партійного діяча27. Ці документи увійшли згодом до опису 2 фонду обласного партархіву. Упродовж 1950–1970-х рр.
були започатковані та упорядковані основні колекції документів з революції 1917 р. та історії Великої Вітчизняної війни: “Документи про
підпілля та партизанський рух на Херсонщині в роки Великої Вітчизняної війни”, “Документи про бойові дії на Херсонщині у період Великої
Вітчизняної війни”, “Особові справи Героїв Радянського Союзу”, що
досі не втратили своєї актуальності.
Таким чином, у 1945–1950 рр. після організації партархіву Херсонського обкому КП(б)У його співробітниками попри труднощі виконано
значну роботу: обладнано приміщення, в якому сконцентровано реевакуйовані партійні документи, розпочато приймання документів від
партійних організацій новоствореної Херсонської області, їх науковотехнічне упорядкування та формування архівних колекцій з документів
особового походження.
Водночас у цей період відбувалося обмеження доступу до документів, що відображали негативні моменти суспільного життя, їх засекречення. Основною проблемою перших років роботи партархіву була
нестача кваліфікованих кадрів, що тягло за собою інші порушення.
“Глухі” описи, недосконалість науково-довідкового апарату – ці проблеми, на жаль, мають місце й нині.
Зважаючи на те, що партійний контроль поширювався на найбільш
важливі питання суспільного життя, ці фонди потребують якнайширшої наукової розробки, каталогізації, створення електронних баз даних
для внесення їх до джерельної бази історичної науки.
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Исследуется история создания и первые годы деятельности партийного
архива Херсонского областного комитета КП(б)У, вопросы реэвакуации доку
ментов партийных организаций на территории новообразованной Херсонской
области, кадровый состав партархива.
Ключевые слова: Украинский филиал ИМЭЛ; партархивы обкомов
КП(б)У; реэвакуация партийных документов; Херсонская область; Ладычук;
Кудрявцева.
There is researched the history of establishment and first years of activity of
Party Archives of the Kherson Oblast Committee of Communist Party of Ukraine,
the question of re-evacuation of documents of the party organizations on the territory of new-established Kherson Region and the employees of the party archives.
Key words: The Ukrainian branch of IMEL (Institute of Marx, Engels, Lenin
of the Central Committee of Soviet Union Communist Party); the party archives of
the Kherson Oblast Committee of Communist Party of Ukraine; re-evacuation of
party documents; the Kherson Region; Ladychuk; Kudryavtseva.
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Документальні свідчення про С. В. Руднєва –
видатного діяча партизанського руху
в період Великої Вітчизняної війни
(до 115-ї річниці від дня народження)
Подано добірку документів із
фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України,
що доповнюють характеристику особистих та професійних рис комісара
Сумського партизанського з’єднання
Семена Васильовича Руднєва.
Ключові слова: Велика Вітчизняна війна; партизанський рух; Сумське
партизанське з’єднання; С. В. Руднєв;
ЦДАГО України; документ.

За роки Великої Вітчизняної війни постала ціла плеяда талановитих полководців у лавах
Червоної армії та організаторів
партизанського руху опору в тилу
ворога. Особливу увагу заслуговує
комісар Сумського партизанського з’єднання Семен Васильович
Руднєв (27(15) лютого 1899 р. –
Семен Васильович Руднєв.
4 серпня 1943 р.). Будучи цілком
1943 р.
відданим своїй справі, він, як того
і вимагає військова присяга, ціною власного життя боронив рідну землю та народ від ворожого поневолення.
* Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, начальник
відділу використання інформації документів Центрального державного архіву
громадських об’єднань України.
© С. І. Власенко, 2014
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Із наближенням німецьких військ С. В. Руднєв у серпні 1941 р.
сформував у Путивльському районі невеликий партизанський загін у
складі 13 чоловік, який 18 жовтня об’єднався із загоном під командуванням С. А. Ковпака. У новоствореному Путивльському партизанському загоні С. В. Руднєв зайняв посаду комісара; командиром став
С. А. Ковпак. У жовтні 1942 р. вони очолили Сумське партизанське
з’єднання. Саме тандем Ковпак-Руднєв уважається найуспішнішим
серед партизанських лідерів, а очолюване ними з’єднання – одним із
кращих у радянському партизанському русі опору на території України в роки Великої Вітчизняної війни. Сам же С. В. Руднєв відзначався
високою дисциплінованістю та порядністю, користувався величезним
авторитетом і повагою серед партизанів.
Розкрити особисті та професійні риси С. В. Руднєва, його ставлення до рядових партизанів і взаємовідносини з командним складом
з’єднання та керівництвом Українського штабу партизанського руху
(УШПР) дозволяють документи, що зберігаються в Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України).
Серед усього комплексу документів, що стосуються С. В. Руднєва, на особливу увагу заслуговує його щоденник, написаний власноруч
олівцем у шкільному зошиті в період від 7 травня по 25 липня 1943 р.
Історики-архівісти припускають, що це лише частина щоденникових
записів комісара Сумського партизанського з’єднання. Вони були знайдені мінером-підривником (в майбутньому поетом) Платоном Вороньком під час виходу партизанів з оточення в Карпатах та передані на
зберігання до партійного архіву Інституту історії партії при Центральному комітеті КП(б)У. Про це свідчить записка мінера, прикріплена до
рукопису щоденника. Сьогодні оригінал щоденника зберігається у фонді Сумського партизанського з’єднання (ф. 63, оп. 1, спр. 85, арк. 1–55
та зв.)*.
* Щоденник С. В. Руднєва вперше був опублікований ще в 1949 р. і пізніше
передруковувався декілька разів, щоправда з певними вилученнями фрагментів
текстів (Руднєв С. В. Щоденник про Карпатський рейд. – 2-е вид. – К., 1949. –
76 с.; Руднєв С. В. Щоденник про Карпатський рейд. – 3-е вид. – Станіслав,
1960. – 84 с.; Руднев С. В. Легендарный рейд (Дневник о Карпатском рейде.
Письма). – Ужгород, 1967. – 200 с. та ін.). В 2005 р. його частина увійшла до
збірника документів, підготовленого співробітниками ЦДАГО України (Від
Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під
командуванням С. А. Ковпака (червень–вересень 1943 р.): очима учасників,
мовою документів / Упорядн.: А. В. Кентій, В. С. Лозицький. – К., 2005. –
С. 188–213). В 2010 р. з ініціативи ЦДАГО України щоденник С. В. Руднєва
вперше побачив світ у повному обсязі (Партизанская война на Украине:
Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944 /
Колл. составит.: О. В. Бажан, С. И. Власенко, А. В. Кентий, Л. В. Легасова,
В. С. Лозицкий (рук.). – М., 2010. – С. 78–130).
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Більшість записів щоденника хронологічно припадає на події Карпатського рейду, що тривав від 12 червня по 1 жовтня 1943 р. Саме в
цьому рейді під час чергового прориву сумських партизанів із ворожого оточення в районі м. Делятин Станіславської (нині – Івано-Франківська) області 4 серпня 1943 р. загинув С. В. Руднєв. Під час прориву
був смертельно поранений і його 19-ти річний син Радій. Цікаво, що
в день виступу в рейд 12 червня С. В. Руднєв, після прощання з секретарем ЦК КП(б)У Д. С. Коротченком, записав слова, що, на жаль,
виявилися пророчими: “Тяжко і дуже тяжко було розлучатися, може
це остання зустріч” (арк. 20). Крім того, певна тривога простежується
й у записах про дружину – Домініку Данилівну Руднєву (Семен Васильович у щоденнику називає її Ньома): 6 червня – “Ньома хвилюється про нас із Радиком. Хтось і щось матері напліткував, і вона, бідна,
хвилюється” (арк. 17); 7 червня – “Від Ньоми отримую незрозумілі та
тривожні листи” (арк. 17зв.).
Взагалі, в документах, як офіційних, так і в щоденнику, бачимо
турботу, бережливе ставлення та щиру любов С. В. Руднєва до своєї родини. Будь-яку нагоду він намагався використати, щоб отримати хоча б якусь звістку від своїх рідних, чимось їм допомогти. Так,
у фонді Сумського партизанського з’єднання зберігається радіограма
Семена Васильовича начальнику Центрального штабу партизанського
руху П. К. Пономаренку: “Моя сім’я перебуває [в] Іванівській області, Небиловський район, село Раславське, Руднєва Домініка Данилівна.
Надайте їй допомогу” (ф. 63, оп. 1, спр. 36, арк. 133). У фонді Українського штабу партизанського руху зберігається шифрограма секретаря
ЦК КП(б)У Д. С. Коротченка С. В. Руднєву від 10 липня 1943 р.: “5
липня повернувся [в] Москву. 7 липня був у Вашій сім’ї. Передав, що
Ви і Радик здорові. Ваші дружина і дитина здорові. Передають Вам
і Радику палке вітання” (ф. 62, оп. 1, спр. 1288, арк. 202). Дуже обурювався, коли колеги, перебуваючи в тилу, не могли з різних причин
виконати прохання щодо відвідин його сім’ї. Так, у радіограмі начальнику УШПР Т. А. Строкачу від 22 березня 1943 р. він писав: “Де моя
сім’я і що з нею? Невже важко було передати від неї листа? Для нас,
хто працює тут, це дуже важливо” (ф. 63, оп. 1, спр. 38, арк. 53).
А ось з якою батьківською любов’ю й теплом Семен Васильович
записав про свого старшого сина Радика в щоденнику 7 липня: “День
для мене чудовий. Радику, моєму синові, виповнилося 19 років. А два
роки разом зі мною воює в тилу ворога. [В] 17 років пішов воювати,
це те ж, що було й зі мною в 1917 р. Син пішов у батька, шкода лише
бідному не вдалося закінчити десятирічку. Мабуть, його доля схожа
на мою, чого я страшно як не хочу. Характер та вдача у нього мої,
поганий чи гарний, але я радий. Хлопець він хороший, живемо з ним
дружньо. Хоча люблячи його, я інколи суттєво [його] сварю. Мене він
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любить і пишається. Міцно любить матір та молодшого братика Юрика. Часто, немов би випадково, згадує, що подобається мамі чи що б
сказала мама і т. д.” (ф. 63, оп. 1, спр. 85, арк. 41зв.). 25 липня, востаннє
звертаючись до щоденника, С. В. Руднєв із тугою записав: “Як хочеться відпочити та побачити сім’ю” (там само, арк. 55зв.). На жаль, йому
так і не судилося цього зробити.
Досить яскраво С. В. Руднєва як людину характеризує один із його
записів від 3 червня 1943 р.: “Подивишся на цей чудовий народ, і просто серце радіє. Місяць немає хліба, а веселі, життєрадісні, милі бойові
друзі. З таким народом чудово жити, боротися й не страшно померти”
(ф. 63, оп. 1, спр. 85, арк. 15). І партизани відповідали своєму комісарові щирою любов’ю, повагою та розумінням.
Також у документах ЦДАГО України є свідчення про С. В. Руднєва
як фахового військового, його поведінку на посаді комісара з’єднання,
ставлення до своїх обов’язків, взаємовідносини з командним складом
з’єднання та з партизанами. Ось як про свого комісара згадував командир Глухівського партизанського загону П. Л. Кульбака: “Потрібно
віддати належне Руднєву як організатору та військовому стратегу. Він
розпізнавав настрій кожної людини. На мою особисту думку, це була
виняткова людина і за своїм політичним розвитком, і за організаційними здібностями, і за сміливістю, з кожним він умів поговорити, кожного він умів переконати. Якби він сказав: “Хто за мною?” – всі пішли б
за ним” (ф. 166, оп. 3, спр. 47, арк. 41).
Командир Шалигінського партизанського загону Ф. П. Матющенко так охарактеризував С. В. Руднєва в березні 1947 р.: “[...] В умовах
партизанської війни Руднєв був по-військовому освіченою людиною,
творчо підкований. Був знавцем психології людей, […] в тому числі
партизанів. Він міг розпізнавати настрій всього особового складу загону. Руднєв – талановитий організатор, пропагандист і агітатор. Руднєв, перебуваючи в усіх загонах, умів виважувати плюси та мінуси і
цим самим міг раніш за всіх передбачати на більш тривалий період
стан, життя та діяльність партизанських загонів. Все це йому вдавалось тому, що він – вольова людина, гарний організатор” (ф. 166, оп. 3,
спр. 50, арк. 232).
Позитивні професійні риси С. В. Руднєва відзначав і начальник
штабу Сумського партизанського з’єднання Г. Я. Базима, згадуючи у
липні 1946 р. про організацію ним прориву біля м. Делятина: “Комісаром з’єднання тов. Руднєвим був висунутий сміливий і рішучий план:
виходити через Делятин, через Прут, назад в гори на правобережжя
річки Прут. Хоча для нас було і зрозуміло, що в Делятині, на залізничному вузлі, був зосереджений противник. Але противник всю увагу 3
серпня зосередив на нашому розташуванні в горах і нам було видно
пересування противника в напрямку з Делятина впродовж всього дня
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по хребтах та горах в напрямку Синєчка і до хребтів, зайнятих нашою
обороною 3 серпня. Висуваючи план розгрому Делятина, комісар Руднєв мотивував так: якщо противник усю увагу сконцентрував на горах,
то він послабив увагу оборони Делятина і наш удар по Делятину буде
неочікуваним для противника, так як Делятин розташовувався в долині
річки і наш удар з гір стане для нього великою несподіваністю і застане
його раптово. Таким чином, наш швидкий рішучий удар по Делятину
буде неочікуваним для противника і гарнізон буде знищений, ми форсуємо річку Прут, підірвемо мости, вийдемо на правий берег Пруту,
відірвемося від противника, зробимо невелику передишку, доки противник буде концентруватися чи перегруповувати свої сили, і вийдемо
далі в гори на південь. Операція по знищенню делятинського гарнізону
готувалась детально [...] Операція була призначена на першу годину
ночі 4 серпня. Особливо велике значення приділяв цій операції комісар
Руднєв. Він особисто давав накази про операцію кожному командиру і
вимагав від них довести його до кожного бійця. Уже при виході на операцію, пропускаючи роти загонів, комісар говорив з бійцями, надихав
їх, говорив, що нам потрібно взяти, розгромити, знищити противника
в Делятині. Вийдемо за Прут, перепочинемо, знайдемо можливості в
харчуванні. Тільки б оволодіти та розгромити Делятин. [...] Я пригадав
слова комісара – “Виграє в гірських умовах той, хто займає гірські висоти” (ф. 166, оп. 3, спр. 49, арк. 250–252).
Є в архівних документах і свідчення про те, що й рядові партизани
високо оцінювали як особисті, так і керівні риси свого комісара. Так,
радистка Г. Є. Бабій, яка була надіслана до з’єднання з УШПР, у листі
від 22 березня 1943 р. повідомляла Т. А. Строкачу: “Тут лише одна
людина, яка по праву повинна заслуговувати думки і подяки – комісар
Руднєв. З ним лише і можна про все поговорити та все пояснити. Лише
про нього тут гарної думки всі бійці” (ф. 62, оп. 1, спр. 40, арк. 119).
У шифрограмі із Сумського партизанського з’єднання в УШПР за підписом Загорського від 17 червня 1943 р. повідомлялося: “Під час рейду
розмовляв з багатьма старими партизанами. Всі вони хвалять Руднєва
як полководця, організатора, людину, комісара і дивуються, чому Ковпак, а не Руднєв – Герой Радянського Союзу” (ф. 62, оп. 1, спр. 1308,
арк. 53). Такої ж думки був і кореспондент газети “Правда” Л. О. Коробов, який від 29 січня 1943 р. перебував у Сумському партизанському з’єднанні. Інформуючи начальника УШПР Т. А. Строкача про свої
спостереження, він 25 березня 1943 р. зауважував, що “якщо говорити
про комісара Руднєва, то можна сказати, що Руднєв, безумовно, достойний звання Героя Радянського Союзу. […] Руднєв дійсно герой.
Він завжди на передовій, не боїться бою, він бездоганний організатор і
дуже душевна, хороша людина” (ф. 166, оп. 3, спр. 51, арк. 43–44). На
жаль, це звання Семенові Васильовичу було присвоєно лише 4 січня
1944 р. – посмертно.
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Цікавими є свідчення й про взаємовідносини С. В. Руднєва із командиром з’єднання С. А. Ковпаком. Зокрема, письменник М. С. Шеремет,
який із 16 грудня 1942 р. по 17 квітня 1943 р. перебував у відрядженні
в українських партизанських загонах на Поліссі, у своїй доповідній записці на ім’я М. С. Хрущова 13 травня 1943 р. писав: “Командира доповнює в усьому комісар партизанського з’єднання тов. Руднєв С. В.
Кипуча, активна партизанська натура, знавець військової справи.
Своїм бойовим авторитетом Ковпак і Руднєв міцно сколотили велике
з’єднання українських партизанів” (ф. 1, оп. 22, спр. 61, арк. 9).
Не менший інтерес викликає й діалог уже згадуваного військового
кореспондента газети “Правда” Л. О. Коробова та начальника УШПР
Т. А. Строкача 25 березня 1943 р.: “Строкач – Говорять, що він користується більшим авторитетом, ніж Ковпак? Коробов – Це в масі, а в
командному складі й Ковпак, і Руднєв користуються однаковим авторитетом. Можливо, серед мас і користується більшим авторитетом Руднєв, але це тому, що він більше спілкується з народом, турбується про
нього як комісар. Строкач – Якщо ми викличемо сюди Ковпака, щоб
підлікувати, то Руднєв впорається з керівництвом загону? Коробов –
Безумовно, впорається” (ф. 166, оп. 3, спр. 51, арк. 44).
Слід зазначити, що в документах простежується спільна тверда позиція командира та комісара, рішучість та впевненість у своїй правоті,
зокрема, й у ставленні до керівних осіб. Яскравим свідченням цього є
радіограма С. А. Ковпака та С. В. Руднєва на ім’я Й. В. Сталіна від 28
червня 1942 р. (копія була надіслана начальникові УШПР Т. А. Строкачу): “Ваш першотравневий наказ не виконується. Загін [у] тисячу чоловік партизан без боєприпасів. Місяць просимо півмільйона патронів,
п’ять бронебійок [з] патронами, вибухівку. Противник кидає всі засоби
для відтиснення загону від магістралі Конотоп–Ворожба. Просимо надати допомогу” (ф. 63, оп. 1, спр. 36, арк. 1).
Водночас, як свідчать документи, комісар мав вплив на командира з’єднання та виконував певну стримуючу роль, що найбільше виявилося в надзвичайно напруженій обстановці Карпатського рейду. Як
приклад можна навести взаємовідносини радянських партизанів з українськими націоналістами. Слід зазначити, що стосовно цього питання
С. В. Руднєв мав свою позицію і твердо відстоював її. Так, 25 червня,
після зіткнення з націоналістами під час форсування річки Горинь між
селами Корчин і Здвиждже він записав у своєму щоденнику: “Ковпак
вирішив [...] дати бій та змести це село, на що я рішуче заперечив; це
просто і не потребує багато розуму, проте жертви і з одного і з іншого
боку, жертви мирного населення, дітей та жінок. Крім того, це на руку
німців, які хотіли б руками партизан задушити націоналістів, і навпаки. [...] Я вирішив піти на дипломатичні переговори, написали листа й
відправили його з дівчиною, тон листа мирний. Ми просимо не пере-
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Остання сторінка з щоденника комісара С. В. Руднєва
із записом від 25 липня 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 85, арк. 55 зв.

шкоджати проходу. Наша мета загальна – бити німців, а якщо будуть
перешкоджати, то будемо бити”. І потім, після мирного завершення
переговорів, підсумував: “Наша дипломатія закінчилась перемогою без
крові. Населення вперше залишилось на місці й висипало на вулицю.
Це була колосальна політична перемога, яка показала, що між радянськими партизанами та українським народом існують єдність і одна
мета, мета знищити фашизм. [...] Цей успіх пройшов важко, особливо
особисто для мене, дві ночі не спав, два дні майже не їв, і коли постало
питання, як брати переправу, то з Ковпаком розійшлися, він наполягав
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брати з боєм, розгромити село, я був проти, стоячи за мирне вирішення
питання, оскільки бій затягнеться, будуть жертви і особливо [серед]
мирного населення, і цим боєм ми лише дамо козир в руки німців. На
цьому ґрунті відбулась велика і дуже велика суперечка. А моя точка
[зору] перемогла: ми переправились без жертв, хай фашизм біситься.
Нам і потрібно [так] вести політику: бити німців разом, а жити порізно,
свої політичні цілі ми знаємо. Наша безкровна дипломатична перемога
є блискучим маневром, але скільки нервів, скільки крові витратив я
особисто. Виявляється, тут потрібно бути не лише дуже грамотним у
військовому та політичному відношенні, а й застосовувати “дипломатію”. Бійці сміються, що доведеться писати 3-й том дипломатії” (ф. 63,
оп. 1, спр. 85, арк. 28зв., 29–30 та зв.). Та все ж, усвідомлення обома
лідерами важливості їхньої діяльності та величезної відповідальності
перед партизанами, яких вони вели на боротьбу з ворогом, породжували тісну співпрацю та взаєморозуміння між ними.
Загинув Семен Васильович 4 серпня 1943 р. під час чергового прориву з ворожого оточення біля м. Делятин. Учасники партизанського
з’єднання, стенограми бесід з якими зберігаються у фонді Комісії з історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., не оминули увагою цю
трагічну подію. Зокрема, начальник штабу Кролевецького партизанського загону П. О. Брайко згадував: “В цьому бою загинув наш улюблений комісар Руднєв Семен Васильович. Руднєв перед боєм сказав,
що єдиний вихід із становища – вихід через місто Делятин. “Ми повинні прорватися. Думати про смерть ніколи, може сьогодні я говорю,
а завтра і мене не буде. Життя або смерть”. В бою за містом загинув
Руднєв. Ми довго його шукали, але не знайшли” (ф. 166, оп. 3, спр. 47,
арк. 152). Комісар артилерійської батареї з’єднання О. Б. Непомнящий
про бій біля Делятина та обставини загибелі С. В. Руднєва розповідав:
“Комісар Руднєв, після повідомлення бійцям та командирам про те, які
стоять перед ними завдання, сказав: “В цьому вирішальному бою необхідно діяти – вперед – і лише вперед, оскільки тут стоїть питання про
життя і смерть нашого ковпаківського з’єднання”. Бійці та командири надихнулися вірним рішенням командування і вночі, перейшовши
через ліс, впритул підійшли до міста Делятин і штурмом заволоділи
ним. [...] Я перебував разом з особовим складом артбатареї в якості політрука. Комісар Руднєв був дуже задоволений ходом бойової операції
в Делятині. Він перейшов разом з нами річку Прут, підійшов до села
Білі Ослави. І саме тут вранці ми прийняли жорстокий бій. Комісар
Руднєв хотів організувати підрозділи так, щоб вибити німців із пануючих висот з обох боків шосе Делятин–Коломия і піднятися на ці висоти.
Він наказав командирам зайняти оборону, а в цей час з’явилась авіація
противника і ворожим вогнем Руднєв був тяжко поранений і незабаром
помер. Я особисто цього не бачив, так говорили бійці, які перебували
неподалік від нього” (ф. 166, оп. 3, спр. 47, арк. 136–137).
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Перші ж офіційні повідомлення про загибель С. В. Руднєва з’явилися
всередині серпня. Так, 12 серпня 1943 р. із Сумського партизанського з’єднання до УШПР надійшла радіограма за підписом Загорського:
“Руднєв поранений і де він, невідомо” (ф. 62, оп. 1, спр. 1308, арк. 56).
У радіограмі С. А. Ковпака в УШПР від 15 серпня 1943 р. повідомлялося: “Комісар частини Руднєв невідомо де, немає зв’язку, застосував
заходи [по] відновленню зв’язку” (ф. 63, оп. 1, спр. 38, арк. 179зв.–180).
А 27 серпня в радіограмі М. С. Хрущову і Т. А. Строкачу він вже інформував про обставини загибелі свого комісара: “За даними одного
бійця Глухівського п[артизанського] з[агону] стало відомо, що комісар
частини Семен Васильович Руднєв 5 серпня, під час бою біля міста Делятин, був поранений у ногу та руку. Біля нього перебували комендант,
дві сестри та чотири бійці. Відправлена мною група бійців другого батальйону для виведення [їх] до частини, на місці поранення не знайшли
ні Руднєва, ні бійців і застосовані заходи розшуку до цього часу позитивних результатів не дали” (ф. 63, оп. 1, спр. 36, арк. 47).
Подані до огляду документи є лише незначною частиною матеріалів, зосереджених у фондах ЦДАГО України. Вони розкривають здебільшого особисті та професійні риси С. В. Руднєва. Загалом же в архіві
зберігається досить велика кількість документів, що стосуються діяльності С. В. Руднєва в роки Великої Вітчизняної війни. Вони містяться у
фондах Сумського партизанського з’єднання (ф. 63), Українського штабу партизанського руху (ф. 62), Центрального комітету КП(б)У (ф. 1,
оп. 22), Комісії з історії Великої Вітчизняної війни (ф. 166, оп. 3), особовому фонді С. А. Ковпака (ф. 241), а також у фондах деяких партизанських з’єднань, що діяли на окупованій території України. Всі вони
можуть скласти основу джерельної бази для біографічних досліджень
про легендарного партизанського ватажка в роки Великої Вітчизняної
війни.
Представлена подборка документов из фондов Центрального государст
венного архива общественных объединений Украины, которые дополняют
характеристику личных и профессиональных качеств комиссара Сумского
партизанского соединения Семена Васильевича Руднева.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; партизанское движение;
Сумское партизанское соединение; С. В. Руднев; ЦГАОО Украины; документ.
There is given the collection of documents of the Central State Archives of
Public Organizations of Ukraine, that complete the critics of the personal and professional features of Semen Vasylyovych Rudnev, the commissar of Sumy Partisan’s formation.
Key words: the Great Patriotic War; the Partisans movement; the Sumy Partisan’s formation; S.V. Rudnev; the Central State Archives of Public Organizations
of Ukraine; the document.

огляди джерел та документальні нариси

121

УДК 930.253:94(477)"1696"

В. В. Грибовський*

Протоколи допитів утікачів з ногайського
полону в російському Азові 1696 р.
(за документами Державного архіву Воронізької області)
Вперше публікуються документи Державного архіву Воронізької області
про втікачів з ногайського полону, що містять їхні свідчення стосовно набігів
кочовиків на українські землі, висвітлюють умови життя ногайських ясирів,
реакцію кримських татар і ногайців на здобуття російськими військами турецької фортеці Азов у 1696 р.
Ключові слова: Азов; Кубань; військовий полон; ясир; ногайці; кримські
татари.

Державний архів Воронізької області (Государственный архив Воронежской области, далі – ГАВО) зберігає великий масив документів
ХVII – початку ХХ ст., які лишилися від адміністративних установ
Воронізької губернії та її попередників, і, зокрема, містять унікальну
історичну інформацію про українські землі та їх населення. Причому
це стосується не лише Слобожанщини, що безпосередньо межує з російським Центральним Чорнозем’ям, але й інших, більш віддалених від
нього регіонів України. Стосовно української історії ХVII – початку
ХVIII ст. особливо інформативним є вміст фондів ГАВО, які зберігають залишки документації таких адміністративних установ: Азовська
приказна палата (И-5), Азовська губернська канцелярія (И-296), Валуйська (И-8), Воронізька (И-182), Орловська (И-287) і Полатовська приказні ізби (И-9).
Оскільки документи зазначених фондів досі лишаються маловідомими для українських істориків, існує потреба їх залучення до вітчизняного наукового обігу1. Публікація поданих нижче документів дозволить
краще уявити географічну протяжність та демографічну інтенсивність
міграцій української людності у східному і південно-східному напрямках, докладніше висвітлити розмаїття її взаємин із зустрічним потоком
міграції, що йшов від центральних районів Російської держави, а також
розгорнути ширшу панораму бачення взаємодії цих двох колонізаційних струменів із кочовим населенням східноєвропейського степу.
Метою цієї публікації є окреслення інформативних можливостей
свідчень втікачів з ногайського полону, що були записані під час до* Грибовський Владислав Володимирович – кандидат історичних наук,
докторант Інституту української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України.
© В. В. Грибовський, 2014
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питу в азовському розрядному шатрі й згодом відклалися серед решти
документів Азовської приказної палати.
Прямим попередником Азовської приказної палати був розрядний
шатер, що був типовою похідною канцелярією розташованого в Азові
російського гарнізону, перебрав на себе всі управлінські функції стосовно щойно завойованої території одразу по відводу основних військ
до Москви боярином А. С. Шеїним (липень 1696 р.)2 і діяв до устаткування приказної палати (ізби). Остання успадкувала його документацію і разом з Троїцькою приказною палатою здійснювала військове
та цивільне управління регіоном аж до його повернення Османській
імперії на початку 1712 р. Тож вона функціонувала протягом усього
часу першої російської анексії Північно-Східного Приазов’я, причому паралельно з іншими органами, що сформувалися після створення Азовської губернії у грудні 1708 р. Формування Азовської губернії
розпочалося у 1709 р., діяльність губернської адміністрації – з 1710 р.
Архів Азовської приказної палати зазнав чималих втрат під час евакуації російської адміністрації з Азова до Вороніжа наприкінці 1711 р.
Частина його документів опинилася у ф. 1032 Російського державного
архіву давніх актів, ф. 846 Російського державного військово-історичного архіву (м. Москва) і в ф. 105 Науково-історичного архіву СанктПетербурзького Інституту історії РАН. Отже, фонд И-5 ГАВО зберігає
лише рештки колишнього архівного комплексу3.
У публікації подається повний уміст справи № 5 за описом 1 фонду
И-5 ГАВО, яка складається із записів свідчень втікачів з ногайського
полону. Вибір цієї справи для археографічного опрацювання зумовлений наміром простежити частоту втеч бранців одразу по російському
завоюванню Азова, зрозуміти дії російської адміністрації стосовно них
(у комплексі з іншими заходами щодо управління кордоном), а також
з’ясувати походження і окреслити становище їх як ясирів у ногайській
спільноті.
На титульній сторінці справи читаємо заголовок, написаний сучасним почерком: “Азовская приказная изба. Допросы выходцев из татарского плена. Сент. 205 года (1696 г.). 8 сент. – 24 сент. 1696”; слово
изба написане над закресленим палата. Фактичний обсяг справи – 20
аркушів, хоча напис на титулі зазначає 19 аркушів. На аркушах справи є відбитки печатки Воронізького статистичного комітету (титульна сторінка) та Воронізького губернського музею (титульна сторінка
і арк. 1), що посвідчує перебування справи у зібраннях цих установ
(2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст.); напис олівцем у правому верхньому кутку
№ 102 зазначає номер цієї справи як одиниці зберігання в цих установах. Написи на зворотах аркушів відсутні, окрім аркуша 9; поміток на
маргінесах немає. Справа містить 8 документів і має наскрізну пагінацію, позначену, вочевидь, у другій половині ХІХ ст. Всі документи слід
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характеризувати як оригінали, ознаками чого є наявність однієї скрепи
(арк. 9 зв.), поміток дяка про вирішення справи (арк. 5, 20), відсутність
закреслень.
Виходячи з особливостей почерків, якими написані документи, можна припустити участь у їх написанні 5 піддячих і 1 дяка, яким міг бути
або Василій Русанов, або Іван Сумороцький (вони обидва лишилися в
Азові з наказу А. С. Шеїна4). Почерки піддячих розбірливі, на відміну
від складного для прочитання почерку дяка. Усі зазначені почерки слід
характеризувати як російський скоропис ХVII ст., з прикметними для
нього титлами й виносними літерами, нерегулярними або нечіткими інтервалами між словами, відсутністю відміни у написанні заголовних та
прописних літер тощо. З-поміж решти почерків вирізняється той, що
представлений у документі 2 (арк. 7–8), – це каліграфічно вишуканий,
наближений до ронда почерк, для якого характерні відокремлення слів
чіткими інтервалами і регулярність винесення титла.
Для розуміння умов, у яких працював розрядний шатер, слід завважити, що після капітуляції турецького гарнізону Азова (19 липня 1696 р.)
росіяни отримали вщент зруйноване місто, без “фундаментальных”
мешканців5. З руїн турецького Азова цар Пьотр І доручив інженеру
Антонію де Лавалу “зделать вновь город земляной и всякие крепости”6. Інженер організував роботу з перебудови турецьких фортифікацій, створюючи нову фортецю з відмінним від попередньої фортеці
окресом і профілем. Цей “земляной город” становив земляну огорожу майбутньої фортеці, вал з “азовскими болшими” і “передними” воротами (можливо, це той самий об’єкт), які згадується у документах
справи, що розглядається. Очільником російської адміністрації Азова
О. С. Шеїн 19 липня 1696 р. призначив окольничого і воєводу князя
Пєтра Григорьєвича Львова, котрий був затверджений царем 15 серпня
(перед тим він командував кінним корпусом московських чинів7). Адміністративний штат кн. Львова, становили його син – стольник князь
Іван Пєтрович (він займав посаду товариша, тобто заступника воєводи),
два дяки, призначених “с жеребя” – Василій Русанов та Іван Сумороцкий8. Воєводі підпорядковувався гарнізон у складі 4 стрілецьких полків
та 5 полків городових солдатів загальною чисельністю 8306 чол.9
Дяки керували розрядним шатром, що був звичайною “полковою
канцелярією”, службовці якої призначалися (вибиралися “с жеребя”, як
у даному випадку) Розрядним приказом – центральним органом управління Російської держави – з огляду на клопотання певної установи,
підпорядкованої іншим приказам. Такий порядок призначення і підпорядкування канцелярських службовців становив важливий засіб централізації, котрий чітко окреслював межі компетенції місцевої влади і
мав блокувати її найменші намагання вчинити щось усупереч царським
указам10. За висновком О. В. Новохатко, розрядні шатри становили
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“крайню точку в управлінському ланцюзі й одночасно результат адміністративної діяльності Розряду у військовій сфері”11. Власне через дію
цих бюрократичних коліщат механізму централізації кн. П. Г Львов ще
8 вересня не міг на власний розсуд вирішити питання про те, як чинити
з утікачами з ногайського полону, а лише доручив дякам зробити виписки з царського “указу и наказу” з цього питання (арк. 5). Згодом на
підставі тих виписок, було вирішено допитати втікачів, видати їм подорожні документи, вписати імена осіб, котрим видавалися ці документи
в призначену для таких випадків книгу, яку мав посвідчити дяк – “подносит тою книгу с подорожнои в места к закрепе в книге к дьяку”. І
лише після цього збіглих ясирів відпускали в ті землі, які вони вважали
своєю батьківщиною або в яких хотіли оселитися (арк. 5–6, 20). Прикметно, що під час азовської кампанії А. С. Шеїн прагнув уникнути
складної (як для похідних умов) процедури розгляду справ утікачівбранців і, обмежившись нетривалим допитом, одразу відсилав їх до
Посольського приказу12.
Біля воріт нової Азовської фортеці полоняників-утікачів зупиняли
караульні команди, які мали розпитувати їх про наявність епідемічної хвороби (“моровое поветрие”) у тих місцях, звідки вони вийшли,
і після переконливого заперечення ними такої доправляти до розрядного шатра на допит. Під час допиту втікачів передусім з’ясовували,
чи дотримувалися караульні команди порядку, чинного для пропуску
невідомих людей у місто. Причому бранців, які тікали не поодинці, а
невеликими групами, допитували окремо (арк. 10). Добуті свідчення
узагальнено записувалися у чіткій послідовності, відповідно до заданих
за певною інструкцією питань. Текст документів рясніє фразеологічними штампами, характерними для мови російського діловодства кінця
ХVII ст. (“а будет тои силы не будет”, “подлинно сказат не ведает”,
“того он(а) не ведает и не слыхал(а)”). У записах свідчень важко знайти відголоски їхньої прямої мови втікачів. Хоча окремі її елементи
інколи проступають, як-от у випадку з назвами населених пунктів,
що записувалися так, як їх вимовляли бранці: Хутин (полонізм), Ямив
(українізм). Відтак, зазначені джерела слід характеризувати не як егодокумент (ближчими до такого є “сказки”), а як протокол допитів (відповідником цього поняття у тогочасному російському діловодстві були
“расспросные речи”).
Пропуск утікачів-бранців через розрядний шатер серед решти заходів з управління кордонами засвідчує створення на крайній південній точці степової периферії Російської держави того часу постійно діючого механізму адміністративної регуляції. Як зауважив Брайян Боук,
Росія розвивала ідею територіального суверенітету і непорушності політичних кордонів задовго до того, як більшість європейських держав
почала контролювати та патрулювати свої кордони. Імперія Романових
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запроваджувала на малозалюдненому степовому порубіжжі більш суворий прикордонний режим, порівняно з тим, що існував на кордоні
Франції та Іспанії, який вважається першим модерним кордоном13.
У розрядному шатрі часто не було можливості з’ясувати достовірність свідчень бранців-утікачів. Утім, за браком відомостей про ситуацію по той бік кордону, до них ставилися уважно – ретельно занотовували та зіставляли з іншою інформацією, за певність якої теж ніхто
не міг поручитися. Найбільше російську прикордонну адміністрацію на
той час цікавила реакція кримських татар і ногайців на втрату Туреччиною Азова, їхні переміщення та військові приготування, пов’язані з
цією подією.
Свідчення збіглих ясирів, записані на початку вересня 1696 р., подали загальні обриси ситуації у Східному Приазов’ї станом на липень
місяць того року і дозволяли деталізувати вже відому інформацію.
Так, втікач Максим Іванів вказав, що в обороні Азова брало участь
12 тис. ногайців (арк. 11). Решта втікачів, свідчила, що після здобуття
російськими військами Азова ногайці, які кочували на правому березі р. Кубань, надіслали до цієї фортеці розвідку (“в одвагу де ходили”). Переконавшись у тому, що в Азові перебуває чисельне російське
військо (“сил де было многое число”), і побоюючись його виступу на
Прикубання (“от приходу к себе московских сил боятца”), ногайці у
переважній більшості “з женами и з детми и з животы” відкочували
на лівий берег Кубані й сховалася в горах Північного Кавказу, частина
переправилася в Крим (“побежали … иные в Крым, а иные в горские
черкесы”). На правобережжі Кубані лишилася незначна кількість кочовиків, що вичікували. Ногайці й кримські татари не покладали надії на
власні сили, щоб відвернути російську загрозу, а сподівалися лише на
турецьке військо (“толко чают цареградских сил”), аби, з’єднавшись із
ним, вибити росіян із Азова (арк. 2–4, 14, 17). Свідчення полоняниківутікачів, що прибули до Азова 20 вересня і пізніше, вказують на зміну
настроїв кримських татар і ногайців: на той час вони вже оговталися
від переляку і, натхнені Портою, готувалися поновити бойові дії проти
росіян наступної весни (арк. 8, 12, 13, 14). Особливою інформативністю
відзначається протокол допиту волоха Петра Горгіля, котрий повідомив про розташування турецького війська на зимові квартири в Криму для того, щоб навесні спільно з кримськими татарами і ногайцями
рушити на Азов. Цей утікач також засвідчив, що головний мурза кубанських ногайців Кубек отримав від турецького султана і кримського
хана наказ “ис под Азова взять языков”, а коли ж це буде неможливим,
брати “язиків” в донських городках і містах Чорний Яр та Царицин
“для проведывания Озовскои крепости”. У цьому ж повідомленні відображене доволі чітке розуміння кримськими татарами і ногайцями
небезпеки, що чекала на них під час війни Туреччини з Росією та Австрією: “а как [римский] цесарь воинои к Царюграду поидет и им де
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под Азов итьти невозможно” (арк. 12).
Приготування до війни кримські татари й ногайці не могли здійснювати таємно, оскільки для них це була традиційно публічна справа,
що мала відкрито обговорюватися на численних нарадах, з’їздах, банкетах тощо, в яких брала участь не лише родова знать, але й простолюд.
Цю прикмету докладно описав генерал А. А. Прозоровський у 1773 р.:
“между сим народом ничего нет секретного, ибо я собственно сам собою испытал, что у них всякия предприятия открыты и всем сведомы”14.
Тому й не дивно, що настрої, очікування й наміри мурз та звичайних
ногайців не були таємницею для їхніх ясирів. Коли ж ясирю вдавалося втекти і потрапити під захист російської військової адміністрації,
він не мав причини хибно інформувати її, а навпаки, прагнув викласти
все, що могло зашкодити колишньому власникові, аби помститися за
своє приниження. Достовірність свідчень збіглих ясирів про підготовку
кримськими татарами й ногайцями активних розвідувальних дій щодо
Азова незабаром стала цілком очевидною. Наприкінці 1696 р. кримці
стали не лише часто нападати на російських військовопоселенців, але,
як ідеться в одному свідченні, “на всморье живут станами, и по степи
розъезд чинят по вси дни”15. Навесні ж наступного року на Азов рушив
калга-султан “с крымскими, нагайскими, черкесскими и кубанскими
ордами”. Для відсічі кримцян виступив з Москви боярин А. С. Шеїн
з великим військом і незабаром розбив їх біля р. Кагальник16. Відтак,
“расспросные речи” полоняників-утікачів характеризуються значним
ступенем достовірності.
Звісно, це твердження є справедливим лише стосовно справжніх
утікачів від кримських татар і ногайців, але аж ніяк не щодо тих царських підданих, які тікали від кріпацтва чи військової служби і, за певних обставин, могли вдати з себе збіглих ясирів (це й мали з’ясовувати
під час допиту). Найчисельніші групи втікачів з Росії на той час складали донські козаки. Реформи патріарха Нікона розкололи донське козацтво на дві частини, що ворогували між собою. Зазнавши поразки в
кривавих сутичках з “ніконіанами” 1688–1689 рр., донські старообрядці масово тікали на Північно-Східний Кавказ, а згодом зосередилися
на володіннях Кримського ханства на Кубані17. Унікальну інформацію
про них подав колишній астраханський стрілець Міхаїл Анісімов, який
засвідчив перебування цих “козаків-охріян” у Кубані-городку й утримання ними татарських аманатів-заручників (арк. 9).
Свідчення утікачів найбільш промовисті у висвітленні обставин, за
яких вони потрапили у полон і пройшли через руки работорговців. Не
є випадковою та річ, що з 15 збіглих ясирів, які з’явилися в Азовському приказному шатрі з 8 по 24 вересня 1696 р., лише 2 чол. походили
з російських земель, 1 з Молдови і 12 з українських теренів (7 з Наддніпрянщини, решта з Галичини, Поділля й Буковини). Зазначене спів-
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відношення, звісно, не можна генералізувати до рівня характеристики
етнічного складу ногайських ясирів на Кубані, який майже не досліджувався, однак воно цілком адекватно відображає наслідки військових і здобичницьких дій, що їх вело Кримське ханством впродовж всієї
другої половини ХVII ст. Вихідці з України частіше за інших згадувалися серед полоняників, які тікали до російського війська напередодні
й під час штурму Азова18; серед них також траплялися серби й німці19.
Етнічна належність полоняників оприявнена в аналізованих документах тими поняттями, якими користувалися піддячі, що писали протоколи допитів. Відтак, ці поняття слід розглядати не як ендонім (попри
формулювання: “сказался выходцом…”), а як екзонім, вироблений для
маркірування носіїв “чужих” ідентичностей. Прикметно, що позначення двох вихідців із Росії не містить етнічних маркерів: один записаний
як “нижегородец”, інший як “астраханскои стрелец”. Решта ж позначається чіткою етнонімікою. Уродженці Поділля й Галичини названі
“поляками”: “родиною лях села Перегуица” (арк. 2), “полские земли
родиною Снетона города” (арк. 3), “поляк ис под Львова” (арк. 11),
“полскои земли города Золочева крестьянин” (арк. 19); мешканці Наддніпрянщини – “черкасами”: “черкашенин города Старого Санжарова
казак” (арк. 7), “черкашенин города Лубни” (арк. 13), “черкашенка из
за Киева, из местечка Василя” (арк. 14); вихідці з Молдови й Буковини – “волохами” (арк. 4, 12). Поза сумнівом, більшість зазначених “поляків” були українцями, що можна припускати й стосовно “волохів”,
згаданих у документах. Етнонімія від першої особи “проривається”
крізь канцелярську мову піддячих лише в одному випадку – в свідченні Ларіона Іванова, котрий згадав своїх товаришів-полоняників “Васку
с Ивашкою”, стосовно яких з його слів записано: “а какова чину и чьи
они дети, того де он не ведает, толко де они руские люди” (арк. 1). Звернімо увагу, що з 8 документів, складених у розрядному шатрі, лише
один посвідчується “прикладанням руки” від імені допитаного. Це запис свідчення астраханського стрільця Михаіла Казанца, котрий був
єдиним з 15 полоняників, хто під час узяття в полон перебував на царській службі. Вочевидь, з цього починалася процедура внесення до реєстру поранених і полонених “слуг государевых”, веденого Розрядним
приказом, за яким могла видаватися грошова допомога “за полонное
терпение”20. Решти полоняників це не стосувалося.
Заджерелені прояви ідентичностей полоняників-утікачів, звісно,
становлять надзвичайно цікавий матеріал для виявлення специфіки домодерних етносів. Адже людина, котра, опинившись у полоні, прагне
за будь-яку ціну повернутися на свою батьківщину, вочевидь, набуває
більш виразної ідентичності, ніж будучи, скажімо, просто селянином
з-під Золочіва. Як зауважив з цього приводу А. С. Лавров, для полоненого “повернення на батьківщину було важливим, а не само собою зро-
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зумілим вибором, відтак дискурс, що виникає довкола цього рішення,
допомагає прослідкувати деякі моменти становлення протонаціональних ідентичностей”21. Утім, для цього потрібне залучення ширшого
кола джерел, ніж те, що подається у цій публікації.
Протоколи допитів полоняників дозволяють також відстежити і деякі ґендерні аспекти, пов’язані з перебуванням у полоні. Зважмо, що
з тих-таки 15 осіб, котрі втекли до Азова, було 2 жінки. Відстеження
життєвих стратегій жінки, котра після приниження у полоні зважилася
на повернення до свого попереднього соціального середовища, заслуговує на окрему увагу.
Сфера занять полоняників під час їхнього перебування на становищі ногайських ясирів в протоколах допитів відображена вкрай побіжно, як річ, що, вочевидь, мало цікавила службовців приказного шатра. Приміром, їхня праця на сінокосі (самі кочовики майже не косили
сіна) згадується лише як обставина втечі (арк. 2, 3, 4); зазвичай же, без
деталізації зазначається перебування “в работе” у певного господаряногайця, або: “жил у него девять лет”. Питання про соціально-економічне становище ясирів у ногайців розроблене доволі слабко, є лише
окремі напрацювання, зроблені на матеріалі першої половини ХІХ ст.
Останній вказує на те, що ясирі включалися до великої патріархальної
сім’ї, як її молодші члени з мінімальними особистими правами. Ясирі
кубанських ногайців до середини XIX ст. не мали прізвищ і називалися родовими іменами своїх власників; вони кочували з аулом свого
хазяїна, будучи його домашньою прислугою і не маючи окремого житла22. Аналізовані документи нічого з цього приводу не зазначають, утім
містять деякі відомості, що розширюють наші уявлення про “патріархальне рабство” у ногайців. Як-от свідчення про те, що ясирів, котрих
ловили при спробі втекти, “держали в Нагае скована, толко посылали
на работу нескована” (арк. 5). Вельми інформативною є розповідь Ларіона Іванова, котрий засвідчив перебування в турецькому Азові 600
невільників – “колодники розных земел”, яких, з наближенням російського війська, “отослали из Азова в степь за реку Кагалник и отдали в
турецкие таборы скованых, и из тех де таборов розослали их по розным
местам”, зокрема й до кубанських ногайців (арк. 1).
У викладеному вище подано далеко не повний перелік питань, які
можна ставити до аналізованих джерел. Відтак, їх публікація має прислужитися знаходженню нових ракурсів і зіставлень, що оприявнять
непомічені раніше нашарування історичної інформації.
Публікація документів справи здійснюється без купюр і з використанням сучасної російської абетки, без ужиття старих кириличних
літер; тверді знаки наприкінці слів, що закінчуються на тверді приголосні (в оригіналі вони використовувалися нерегулярно), не зазначаються, однак їх збережено всередині слів. Літера й не використовується
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через можливість довільної зміни значення слова 23. Старослов’янська
літерна цифір замінена арабськими цифрами. Пунктуація наближена до
норм сучасного російського правопису. Виносні літери позначаються
курсивом, титли розкриваються відповідно до традиційного прочитання
слова. Помітки, скріпи, написи над рядком та інші графічні особливості
позначаються цифровими індексами, що коментуються у посторінковому посиланні лише при першому згадуванні. Помилки писаря не виправляються і теж позначаються цифровим індексом з адресацією до
посторінкового посилання; явно пропущені літери й слова подаються у
квадратних дужках. У кінцевих посиланнях, позначених латинськими
індексами, подано коментарі упорядника.
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№1
Протокол допиту нижегородця Ларіона Іванова, “ляха” з с. Перегуйця
Павла Іваніва, селянина з-під Снятина Федора Василіва та селянина
з молдавського села Сал Василя Урсулова, котрі були ясирями
кубанських ногайців та втекли від них; виклад змісту указу царя Пєтра I,
що регламентував розгляд справ утікачів “татарського полону”,
і рішення російської адміністрації м. Азова з цього питання
8 вересня 1696 р.
1 Года 205 сентября в 8 день в Азове в розрядном шатре пред околничим
и воеводами перед князем Петром Григоревичем Лвовым с товарищи столника и полковника Афанасева полку Чюбарова2 капитан Иван Третяков пришед
сказал. Сего де числа стоит он на карауле по земляному городу и того города
к воротам пришли с поля четыре человека и сказалис выходцами из полону с
Кубани.
И по приказу околничего и воевод князя Петра Григоревича Лвова с товарыщи те выходцы в Азове в розрядном шатре роспрашиваны.
А в роспросе один человек сказался нижегородец гулящеи человек Ларкою
зовут, Иванов сын. Отец де ево, Ларкин, был боярина князя Ивана Алексеевича
Воротынского села Княжнина крестьянин и умре тому лет с тритцать. А он,
Ларка, после отца своего остался мал и работал на стругах из наиму, и тому
ныне четвертои год ходил он, Ларка, с товарыщи своими разных городов с людми две станицы по штидесят человек на море для рыбные ловли на болших
лотках и стоял на стану, что словет Лагаиская коса. И азовцы де их всех на стану полонили и привезли в Азов, и в Азове они жили два года. И как де они, азовцы, услышали, что под Азов идет руское воиско и их с оным, колодники розных
земел, всего с шестисот человек, отослали из Азова в степь за реку Кагалник и
отдали в турецкие таборы скованых, и из тех де таборов розослали их по розным местам. Ево, Ларку с товарыщи, с Васкою да с Ивашкою – а какова чину и
чьи они дети, того де он не ведает, толко де они руские люди. Отвезли в Нагаи
1
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Болшие3 и отдали в работу // 2 розным татаром. Ево, Ларку, отдали татарину
Отекаю, и с того времени жил он у того татарина, и тот де татарин Отекаи с
иными нагаицы под Азов в одвагу де ходили, а сколко стояли, того не упомнит.
И как те татары нынешнее лето, пришед в Нагаи, сказали, что Азов взяли руские люди, и из тех нагаиских татар многие люди, собрався со всем, побежали
в горы на реку Ковабгаи, а осталос их малое число. А татарин де Отекаи и ныне
жил в прежнем месте. И тому ныне осмои день тот татарин послал ево, Ларку, к
реке Кубани косит сена, и на том сенокосе сшолся он, Ларка, с товарыщи своими, которые ныне с ним в Азов пришли, и, уговоряс, пошли в Азов степью мимо
Кубань. И на Кубани де по ту сторону люди есть, а по сю сторону никого нет. И
сего де числа пришли они к Азову и их на карауле взяли и, роспрося, привели в
Азов. А турские люди и нагаицы под Азов будут ли, того де он не ведает.
Другои человек в роспросе сказался родиною лях села Перегуица крестьянскои сын, Пашкою зовут, Иванов. Тому де ныне двенатцат лет пришли в село
их Перегуицы воиною крымские люди и ево, Пашку, с отцом ево, Ивашкою,
и иных того села многих людеи полонили и розвезли по розным местам. Ево,
Пашку, с отцом Ивашкою отвезли в Крым и в Крыму де он, Пашка, с отцом
своим жил у татарина Дженахая немногое время. И после того в скорых числех
тот татарин ево, Пашку, продал в Малои Нагаи4 мурзе Касбулату, а отец ево
остался в Крыму. И жил // 3 он, Пашка, у того мурзы десят лет. И в прошлых де
203 и 204 годех5 тот мурза Касбулат и иные многие нагаицы под Азов ходили.
И ныне пришед из под Азова, сказали, что Азов взяли московские люди, а сил
де было многое число, и многие татары, собрався з женами и з детми и з животы пошли в горские черкесы, и Касбулат-мурза ушел же за реку Кубань в кочевье да ево, Пашку, взял с собою. А меж собою де те татары переговаривали,
как де из Царяграда силы не будет, и они де и досталные побегут в горы, для
того, что де те татары от приходу к себе московских сил боятца, толко чают
цареградских сил. И тому ныне немногое время, а сколко недель не знает, тот
мурза послал ево, Пашку, к реке Кубани сена косит, и на том сенокосе сшолся
он с теми товарыщи своими, которые и ныне с ним, и, уговоряс, пошли в Азов
степью мимо Кубань. И на Кубани де людеи по ту сторону много, а по сю сторону реки никого нет. И сего де числа пришли они к Азову и их де, на карауле
взяв, привели в Азов.
Третеи человек сказался полские земли родиною Снетона6 города крестьянскои сын, Федкою зовут, Василев. Тому де ныне восмь лет весною пришли к
ним под город крымские люди воиною и ево, Федку, с ыными // 4 людми на
пашне взяли в полон и продали ево, Федку, в Малои Нагаи татарину Боякаю. И
жил де он у того татарина по нынешнеи год. И в нынешнее де лето нагаиские
татары, пришед из под Азова, сказали, что Азов взяли руские люди, а силы де
руские было многое число. И убояс те нагаицы руских людеи приходу, побежали з женами и з детми и з животы, иные в Крым, а иные в горские черкесы. И
тот татарин Боякаи ушол с ним ж за Кубань, а ево, Федку, взял с собою, а иные
и осталис. Да он же де, Федка, слышал от тех татар в переговоре, что те досталные татары ожидают присылние силы из Царяграда и хотят с тою силою итти
под Азов. А будет тои силы не будет, и они хотят итти за теми ж нагаицы. И
тому ныне осмои день послал ево тот татарин к реке Кубань сена косит, и на
том сенокосе сшолся он, Федка, с Пашкою Ивановым да з другими двема человеки, которые ныне с ним, и, зговоряс, пошли в Азов через степь мимо Кубани
и на Кубани де людеи по ту сторону реки много, а по сю сторону никого нет. И
сего де числа пришли они к Азову и их, на карауле взяв, отвели в Азов.
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Четвертои человек в роспросе сказывался родиною волоские земли, деревни Сал, крестьянскои сын, Васкою зовут, Урсулов. Как де отец ево умер, он
не упомнит. И тому ныне лет с четырнатцат приехали в тое деревню крымские татаровя и деревню их выжгли, // 5 а их всех побрали в полон и отвезли
в Малые Нагаи. И с того числа жил он, Васка, в Нагае у татарина Батрыказы
лет с тритцат и болши в работе. И в прошлом 203 году, как была под Азовым
московская сила, и он де, Васка, от того татарина побежал было в руское воиско, и те де татары на реке Кагалник, догнав ево, Васку, поимали, и с того числа
держали в Нагае скована, толко посылали на работу нескована. И в нынешнее де
лето те нагаиские татары, пришед из под Азова, сказали, что Азов взяли руские
люди, и было руские силы много. И те де нагаицы, испужався приходу к себе
руских людеи, многие побежали, собрався со всем, за Кубань. И тот татарин,
у которого он жил, ушол с ними ж, а ево, Васку, взял с собою. И тому ныне
восмь днеи послал ево тот татарин к реке сена косить, и он де, Васка, сшолся с
товарыщи своими, которые ныне с ним. И, уговоряс, пошли в Азов через степь
мимо Кубану, и на Кубани де людеи по ту сторону реки много, а по сю сторону
никого нет. И сего де числа пришли они к Азову и их, на карауле взяв, отвели в
Азов. А нагаицы ныне и впред под Азов будут ли или нет, того он не ведает.
1205 сентября 8 день выписать, как таких выходцов велено отпускат из
указу великого государя и наказу.-1
А в наказе, каков дан околничему и воеводам князю Петру Григорьевичу
Лвову с товарыщи // 6 за приписю дьяка Ивана Уланова, написано.
Велено из полону выходцов руских людеи из Азова отпускат к Москве
или в те городы, где кто родился, и дават тем выходцом подорожные околничему и воеводам за своею печатью и за дьячьею приписю. 1-205 [года] сентября в 9
день по указу великого государя околничеи и воеводы князь Петр Григорьевич
Лвов с товарыщи приказал по вышеписаным допросным речам выходцов ис
полона из Озова руских людеи и черкас7 отпускат на Черкаскои8 и на руские городы, до тех городов, ис которых они родиною скажутца, или по их челобитю,
и до Москвы, и дават им подорожные по указу такоже. И черкас на черкаские
городы, до тех же городов, откуды они скажутца, а отдоват им те подорожные,
записав в книгу, и подносит тою книгу с подорожнои в места к закрепе в книге
к дьяку.-1

№2

Протокол допиту старосанжарівського козака Каленика Іваніва,
котрий був ясирем кубанських ногайців та втік від них
13 вересня 1696 р.
7 Года 205 сентября 13 дня в розрядном шатре перед околничим и воеводами перед князем Петром Григорьевичем Лвовым с товарыщи столника и полковника Алексеева полку Бюста9 порутчик Василеи Жданов сказал. Сего де
числа стоит он на карауле по земляному городу у передних ворот, и пришел
де к воротам с поля незнама какои человек, а сказался, что он выходец. И в том
месте, откуды он пришел, морового поветрия нет.
И околничеи и воеводы князь Петр Григорьевич Лвов с товарыщи приказали того выхотца взять в розряднои шатер и роспросит.
1-1

Помітка, зроблена іншим почерком.
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А в роспросе приводнои человек сказался родиною черкашенин города
Старого Санжарова10 казак, Калинкою зовут, Иванов сын. В прошлом де 204
году весною11, а в котором месяце и числе не упомнит, ходил он, Калинка, с
товарыщи своими, того ж города с казаками, всего тринатцать человек, в черкаскои же город Торн12 для покупки соли. И жили в том городе с неделю, и из
города Тору он, Калинка, с товарыщи своими все тринатцат человек ходили
в степь сена косить. И как они отошли от города с версту и наехали на них
озовские татары, человек с шестьдесят, и их побрали в полон и привезли их в
Озов. И в Азове жил он дни с три, и ево де, Калинку, те татары продали в Нагаи
Аидоволу, а товарыщи ево осталис в Азове. И тот де татарин, у которого он
жил, и иные многие // 8 под Озов ходили и были месяца з два, и пришли де в
Нагаи, сказали, что город Озов русские люди взяли, и они де, нагаицы, многие
вышли с животами своими в Крым, а осталис де в Нагае немногие люди. И он
де, Калинка, от них ушол вдень, и шол степью двенатцать днеи, и сего числа
пришол к Азову. И ево де, Калинку, на караул у ворот взяли и привели к шатру.
А на весну де те татары и иные какие воинские люди под Азов будут ли или нет,
того де он не ведает и ни от кого не слыхал.

№3
Протокол допиту астраханського стрільця Михаіла Анісімовіча Казанца,
котрий був ясирем кубанських ногайців та втік від них
18 вересня 1696 р.
9 Года 205 сентября 18 дня в приказнои шатер от азовских болших ворот с
караулу столника и полковника Афанасева полку Чубарова стрелец Петрушка
Павлов привел полоняника. А сказал, что он вышел ис полону ис Кубану.
И в роспросе сказался выходец ис Кубана 2-ас-2 астраханскои стрелец коннои, Мишкою зовут, Анисимов, прозвище Казанец. В прошлом де в 204ж году
после великого дня по весне по указу великого государя и по приказу околничего и воеводы Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина13 посыланы они на Синее
море Хвалынское14 для воровских людеи 3-з казаков-3-охреянов15 в стругах двести человек. И как они, будучи по стругам 3-на море-3 врозни, и он, Мишка,
остался на стругу с товарыщи двенатцат человек, и воровские казаки-охреяны
стояли на реке в устья моря, Ярки-реки, человек с полтораста и болши, и ево,
Мишку, с товарыщи, взяли в полон. И назад тому восмои день он, Мишка, позад
Кубани-городка из-за реки Кубани от нагаиских татар ушол и пришол в Азов.
А морового поветрия там нет. А товарыщи ево где ныне, про то он не ведает. А
в Кубани сидят казаки-охреяны, а татаровя живут позад того городка в остроге
особ статею. А у них, казаков, в городке Кубане татаровя сидят в омонатахи
для того, чтоб те татаровя стояли б с ними, казаками, заодно. А под Азов и под
ыные государские городки силы собрания к воине он, Мишка, не слыхал. А
жил он, Мишка, у нагаиского татарина Тарибелдея, а отчества и прозвища не
знает 2-жил-2. // 9 зв. К сему роспросу вместо неволника Мишки Анисимова 4-по
ево велении-4 столника и полковника Федорова полку Афонасьевича Колдакова
стрелец Мишка Лукин 4-по ево велению-4 руку прило[жил].
2- 2
3-3
4-4

Помилка на письмі.
Написано над рядком.
Написано двічі.
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№4
Протокол допиту львів’ян Максима Іваніва і Миколая Купа,
а також мешканця Хотина Петра Горгіля, котрі були ясирями
кубанських ногайців та втекли від них
20 вересня 1696 р.
10 Года 205 сентября в 20 день столника и полковника Афонасева полку
Чюбарова пятидесятник Алексеи Попов пришел в розряднои шатер и извещал
словесно. Стоид де он на карауле по земляному городу у передних ворот, и сего
де числа ис степи пришли к воротам три человека и сказались ему выходцы ис
Кубани и он де, не пуская в город, спрашивал их нет ли в тех местех, откуды
они вышли, морового поветрия. И они де сказали, что в тех местех морового
поветрия нет, и он де тех выходцов трех человек привел в розряднои шатер.
И того ж числа по указу великого государя и по приказу околничого и воеводы князя Петра Григориевича Лвова с товарищи те выходцы в розряднои
шатер приняты и роспрашиваны порознь. //
11 А в роспросе сказался один человек, родом поляк ис под Львова
Максимком зовут, Иванов. В прошлых де годех, тому лет с шесть, был он с
паном Синявским16 с етманом корунным подкомендом подолским. И в то де
время взяли ево крымские татары пот Каменцом-Подолским и продали нагаицу Мосихаю. И жил все у него. И в ненешнем де 205 году он, Максимка, от
него, Мосихая, ушол ночью города Лвова с поляком Николаиком, а чеи сын того
он сказать не упомнит, да с волощенином Петрушкою Горчилем. А нагаицов
де под Азовим ныне было двенатцат тысяч человек, а ныне де и впредь они,
татары, под Азов будут ли, или нет про то он, Максимка, подлинно сказат не
ведает, и как де они ис под Азова приехали и поехали все за Кубан [не знает].
Другои человек в роспросе сказался родом поляк изо Лвова Миколаиком
зовут, Куп. В прошлых де годех, тому лет з двенатцать, был он с етманом
корунным Михаилом, а чеи сын того он сказать не упомнит, с воиски, и в то
де время взяли ево, Миколаика, под Каменцом-Подолским крымские татары и
продали ево нагаицу Маметкулу. И жил у него с того времяни и по се число
двенатцать лет. И нынешнем де 205 году он Миколаика от него, Маметкула,
ушол ночью с товарищи своими с Максимком Ивановым да с волощенином
Петрушкою Горгилем. А нагаицы де в прошлом 204 году под Азовым были, а
сколко человек про то он, Миколаика, // 12 подлинно сказать не упомнит. И как
они приехали ис под Азова и переехали все за Кубань, а ныне де и в прошед
они, нагаицы под Азов будут или нет, того он не ведает.
Третеи человек в роспросе сказался города Хутина17, родом волошенин,
Петрушкою зовут, Горгиль. В прошлых де годех, тому лет с тринатцать, взяли
его и иных многих волошен под городом Хутиным, как пот тот город приходили крымские люди с ордою Белогородцкою18 на выласке. И жил де он,
Петрушка, два года в Крыму у Азамата-мурзы. И он де, Азамат, ево, Петрушку,
продал в Нагаи за Кубань мурзе Анктобею, а взял за него девку, и жил у него два
года. И он де, мурза Анктобеи, продал за Кубань черкесу мурзе Антоку, и жил
у него девять лет. И в нынешнем де 205 году он, Петрушка, от него, Антока,
ушол ночью с теми людми, которые с ним пришли в Азов, а которого де города
и как их зовут, того он не знает. А нагаицы де под Азовым ныне были, а сколко
человек, про то он, Петрушка, сказать не упомнит. А слышел де он, Петрушка,
от своеи братьи, неволников, турские де будут в Крыму зимовать, а на весну, по
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первому пути, будут под Черкаскии, собрався с воиским, незамотчав, буде де
цысар римскои воиною к Царюграду не поидет. Да он же де, Петрушка, слышел
от хозяина своево и от иных нагаицов, что собрание в Крыму туркам и будут
под Азов на весну все крымцы и турки, и нагаицы, и кубанцы19. А как цесарь
воинои к Царюграду поидет и им де под Азов итьти невозможно. Да к ним же
де, нагаицом и кубанцом писал турскои салтан и крымскои хан к Кубеку-мурзе,
чтоб ис под Азова взять языков. А буде в Азове взять не мочно, и им бы послат под казачьи городки, и под Чернои Яр, и под Царицын для проведывания
Озовскои крепости. И как де они ныне ис под Азова приехали в Нагаи, и поехали все за Кубан.

№5
Протокол допиту уродженця м. Лубни Андрія Матвіїва
та Ганни Григорієвої з м. Васильків, котрі були ясирями
кубанських ногайців та втекли від них
23 вересня 1696 р.
13 Года 205 сентября в 23 день столника и полковника Алексеева полку
Бюста порутчик Иван Матюнин да столника и полковника ж Афонасева полку
Чубарова пятидесятник Савостьян Федоров, пришед в розряднои шатер, извещали словесно. Стоят де они на карауле по земляному городу у передних ворот, и сего де числа з степи пришли к воротам мужик да жонка, а сказались им
выходцы с Кубани. И они де, не допуская ворот, спрашивали их, нет ли в тех
местех, откуда они вышли, морового поветрия. И они де сказали, что в тех
местех морового поветрия нет. И они де тех выходцов дву человек привели в
розряднои шатер.
И того ж числа по указу великого государя и по приказу околничего и воевод князя Петра Григоревича Лвова с товарыщи те выходцы в розряднои шатер приняты и роспрашиваны порознь.
А в роспросе выходец сказался родиною черкашенин города Лубни20,
Андреем зовут, Матвеев. В прошлых де годех, тому лет з дватцат, взяли ево
крымские татары в монастыре Лысанском, от Лубны верст с полтораста, и того
монастыря всех старцов полонили ж, а был он в том монастыре конархистом21.
А взяв де их, отвезли в Крым и продали ево в Царьград турченину Темермурзе, и жил у него лет з двенатцать. И с Царя де града ушел было он, и ево де
поимали на дороге нагаиские татары и отвезли к себе в Нагаи. И жил де в Нагае
у татарина Сокур Исполата лет с восмь. И ныне де тому две недели ушел он от
того татарина ночью того ж татарина сына ево с полонною жонкою Анною, а
шли они через Кубань. И на Кубани де кубанцов нет, а в прошлом де году нагаицы под Азовым были с проездом с месяц, а сколко их было, того не ведает. И ис
под Азова де приехав, нагаицы поехали многие в горские черкесы. А он же де
слышел от них, как де турки под Азов на лето поидут и они де, нагаицы, с ними
ж будут, // 14 а естьли турки под Азов не поидут, и они де не будут, а говорили,
чтоб итьти с Нагаю дале. Да он же де слышел, что колга-солтан22 ныне станет
зимоват в горских Каварды черкесех для того, что у черкес между собою ссора
года с четыре, и чтоб их разделить надвое23. А нагаицы де бегут с Нагаю потому, что опасаютца приходу и разорения от Аюки24. Д[а] Аюка ж де присылал в
черкесы к калге-салтану четырех человек калмык, что нынении год на нагаицов
и на черкес воевать он не будет, толко буде они жили с опасением потому, что
хотели на них итьти волные калмыки собою, без посылки.
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Другои выходец, жонка, сказалась родиною черкашенка из за Киева, из местечка Василя25, Анюткою зовут, Григорьева дочь, отец де у нее, так ж и муж
были крестьяне. Тому де лет с пять взяли ее в полон татары будяцкие26 в доме, а
мужа де ее в то число дома не было. А привезли ее в Нагаи и продали за Кубань
мурзе Шугуме, Ивагни сыну, и жила де она, Анютка, до уходу своего у того мурзы. И ныне де тому две недели ушла она от того татарина ночью с полонеником
ж, которои жил хозяина ее у отца. А шли де они через Кубань, и на Кубани де
кубанцов нет. А в прошлом де году кубанцы и, где она жила за Кубанью, татары
под Азовым были с месяц, а сколко их было, того она не ведает. И приехав де
ис под Азова, татары, [живущие там,] откуда она ушла, ныне живут в старых
местах. Да она ж де слышела от татар, как де турки под Азов на лето будут, и
они поидут ж, а буде турки не будут, и они де одни итьти не хотели.

№6
Протокол допиту подолянина Івана Пилипіва, котрий був
ясирем кубанських ногайців та втік від них
23 вересня 1696 р.
15 Года 205 сентября 23 дня в приказном шатре околничему и воеводе князю Петру Григоревичу Лвову с товарыщи столника и полковника Алексеева
полку Бюста капитан Артемеи Расловлев извещал. Сего де числа стоял он на
карауле по земляному городу у передних ворот, и к Азову де пришел человек,
а сказался, что он выходец с Кубани. И он де того выходца спрашивал, нет ли
в том месте, откуды он вышел, морового поветрия, и тот де выходец сказал,
морового поветрия нет.
И по приказу околничего и воеводы князя Петра Григоревича Лвова с товарыщи тот выходец в приказнои шатер принят и роспрашиван.
А в роспросе он сказал, Ивашкою ево зовут, Филипов сын, родом он города
Ямива27, которои за комендом подолским, крестьянин <…>1 Марсина Ильи болша. И тому де лет с шесть взял ево в полон тотарин казыкерменец Кудлакаи, а
подбегало де их под тот город десят человек, а он де, Ивашко, в то число ездил
по дрова. И жил де у того тотарина год, и тот де тотарин продал ево на Кубань
брату своему тотарину ж Жеракману, и у того де тотарина жил на Кубани пят
лет. Тому ныне шестои ден, ввечеру он, Ивашко, с Кубани от того тоторина
ушол, а в прошлом де 204 году кубанцы и хозяин ево под Азовым были с проездом недель с шесть, и, приехав де, говорили, чтоб под Азов итти на зиму. И
те де кубанцы все живут на Кубани, а ныне поехали, а куды, того он не ведает.

№7
Протокол допиту кишенця Омеляна Андрїїва Гусакова
та миргородця Макара Олексіїва, котрі були ясирями кубанських
ногайців та втекли від них
24 вересня 1696 р.
16 Года 205 сентября в 24 день Иванова полку Фанделдина28 сержант
Дмитреи Захаров сын Желнин да столника и полковника Афонасева полку
Чюбарова пятидесятник Гаврило Григорьев сын Брушник, пришед в розряднои шатер, извещал словесно. Стоят де они на карауле по земляному городу у
передних ворот и сего де числа ис степи приехали на конех верхами к воротам
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два человека, а сказалис им выходцы ис Кубани. И они де, не допуская ворот,
спрашивали их, нет ли в тех местех, откуды они выехали, морового поветрия.
И они де сказали, что в тех местех морового поветрия нет. И они де тех выходцов привели в розряднои шатер.
Того ж числа по указу великого государя и по приказу околничего и воевод
князя Петра Григорьевича Лвова с товарыщи те выходцы в розряднои шатер
приняты и роспрашиваны.
А в роспросе один человек сказался города Кишинки29 крестьянскои сын,
Емелкою зовут, Андреев, прозвище Гусаков. В прошлых де годех тому ныне
года с четыре ходил он, Емелка, из двора своево для покупки соли в город Тор,
и купя де соли пошел домов с товарыщи своими, того ж города с крестьяны
ж с Микиткою Чюмаком да з Гаврилком, а чеслу не упомнит. И на дороге де
взяли их, Емелку [с товарыщи], озовцы и нагаицы и привезли в Нагаи. И жил
он, Емелка, у Таужука-мурзы, да у него ж де, Таужуки-мурзы жил того ж полону городка Миры крестьянскои ж сын Макарко Алексеев. И тому де ныне
четвертои день он, Емелка, с товарыщем своим, с Макарком Алексеевым, зговорясь, взяв он у Таужука-мурзы две лошади, коня рыжа да коня сера, бежали и
приехали в Азов, а ехали де они через Кубань. И на Кубани де кубанцов нет, а
в прошлом де году нагаицы и мурза Таужук под Азовым были с месец, а сколко
их, нагаицев, под Азовым было, того он не ведает, и ис под Азова де, // 17 приехав, нагаицы многие поехали в горские черкесы, а под Азов де они воиною
будут ли того он не ведает.
Другои человек в роспросе сказался Мира города30 крестьянскои ж сын,
Макаркою зовут, Алексеев. Тому де ныне четыре года учился он, Макарко, на
Полътаве грамоте, и с Полтавы де ходили они в город Тор по соль, и купя де
соли на Тору того ж городка Мира с атаманом Сидором да с портным мастером Федором поехали на лошеди в городок Мир, он, Макарко, к отцу своему.
И на дороге де, не доезжая городка Мира, взяли их, Макарка и таварыщев ево,
азовцы и нагаицы и привезли в Азов, и были в Азове два дни. И из Азова де привезли ево, Макарку, в Нагаи мурза Таужук, а товарыщев ево куды продали, того
он не ведает. И жили де у него четыре годы, да у него ж де жил того ж полону
товарыщ ево, которои с ним выехал, Емелка Андреев. И тому де ныне четвертои день он, Макарко, зговорясь с товарыщем своим, Емелкою, взяв у Таюжукамурзы по лошеди и от него бежали. И приехали в Азов, а ехали де они через
Кубань, и на Кубани де кубанцов никого нет. А в прошлом де году нагаицы и
мурза Таужук под Азовым были с месяц, и ис под Азова де приехав, нагаицы
многие поехоли в горские черкесы, а под Азов де они, нагаицы, воиною будут
или нет, того он не ведает и не слыхал.

№8
Протокол допиту селянина з-під м. Золочіва Івана Яковліва та селянки
з-під м. Лабуні, котрі були ясирями кубанських ногайців та втекли від них
24 вересня 1696 р.
18 Года 205 сентября в 24 день столника и полковника Алексеева полку
Бюста сержант Макар Дмитриев сын Нашивошников да столника и полковника
Афонасева полку Чюбарова пятидесятник Гаврила Григорьев, пришед в розряднои шатер, сказали. Сего де числа стоят они по земленому городу у передних ворот на карауле и из степи де пришли к воротам незнама какие люди, два
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человека, мужик да жонка, а сказалис, что они выходцы из Нагаи. И они де их
спросили, что где они жили и в тех местех нет ли морового поветрия. И они де
им сказали, что в тех местех морового поветрия нет. И они де тех выходцов
привели в розряднои шатер.
Того ж числа по указу великого государя, а по приказу околничего и воевод
князя Петра Григорьевича Лвова с товарыщи те выходцы в розряднои шатер
приняты и росспрашиваны. //
19 В роспросе один человек сказался полскои земли города Золочева31 крестьянин, Ивашком зовут, Яковлев, пана Шепречного. Тому де ныне пят лет того
города Золочева на поле сеял он, Ивашко, ячмен. И приехав де крымские татары
взяли ево в полон и под Каменъцом-Подолским продали ево нагаицу татарину
Асенбаху. И жил все у него, и тому де ныне третеи на десять день32 он, Ивашъко,
зговоряс того тотарина Сенбаха брата ево татарина Аслия с полонною ево жонкою Манкою от них бежали, и шли через Кубан. И на Кубане де никого нет.
А в прошлом де году нагаици и татарин Асенбах под Азовым были с месяц и,
приехав, говорили, что руские люди Азов взяли и многие нагаицы, собрався,
поехали в горские черкесы, а под Азов де они, нагаицы, воиною будут ли или
нет, того он не ведает и не слыхал.
Жонъка в роспросе сказалас города Лабуни33 крестьянина Федкина жена
ступенского тодьму (?). Ныне одиннадцать лет была она на поле на роботе, брала лен, и нагаиские де татары взяли ее в полон, и жила она в Нагае у татарина
Аслия, которои ее в полон взял. И тому де // 20 ныне третеи на десят день она,
Манька, зговоряс того тотарина Аслия брата ево татарина ж Асенбаха с полонеником Ивашком, бежали и ушли через Кубань. И на Кубане де никого нет. А
в прошлом де году нагаицы и татарин Аслия под Озовым были с месец и, приехав, говорили, что руские люди Азов взяли, и многие нагаицы, собравъся, поехоли в горъские черъкесы. А под Азов де нагаицы воиною будут или нет, того
она не ведает и ни от кого не слыхала. 1-Года 205 сентября 26 дня по указу великого государя околничеи и воеводы князь Петр Григоревич Лвов с товарыщи,
слушав сих роспросных речеи, приказал записыват в книги и вклеит в столп, а
выхотцам дат подорожные и отпустит в руские городы.-1
Тобто 7205 рік від “створення світу”, від Різдва Христового – 1696 р.
“…столника и полковника Афанасева полку Чюбарова”. Йдеться про московський стрілецький полк полковника стольника Афанасія Алєксєєвіча Чюбарова,
що брав участь у здобутті Азова у складі «генеральского полка» (дивізії) генарала
А. М. Головина (Поход боярина и большаго полку воеводы А. С. Шеина к Азову,
взятие сего и Лютика города… / Сост. Рубан В. Г. – СПб., 1773. – С. 48, 166).
3
“…Нагаи Болшие”. Йдеться про територію, на якій кочували великі ногаї, – степи, дотичні до північно-західного узбережжя Каспійського моря. Розпад
Ногайської Орди на Велику і Малу орди стався в середині ХVI ст. У 30-ті роки
ХVII ст. Велика Ногайська орда потрапила під владу калмиків, котрі перебували
під протекторатом Росії (Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. – М.: Восточная
литература, 2002. – С. 270–297, 411–415).
4
Малий Ногай (Кучук Ногай) – територія, зайнята малими ногаями, – степи,
дотичні до правого берега р. Кубані. Мала Ногайська орда виокремилася під час
розпаду Ногайської Орди в середині ХVI ст.; її започатков Ґази-мурза (Кази-мурза),
від імені якого також називалося це відгалуження ногайців – казиївці, Казиїв улус.
У 30-х роках ХVII ст. Мала Ногайська орда розпалася на малі групи, більшість
1
2
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яких мігрувала в Крим та Північно-Західне Причорномор’є. Група на чолі з Касаєммурзою лишилася на правобережжі Кубані (Трепавлов В. В. История Ногайской
Орды. – М.: Восточная литература, 2002. – С. 39–70); за його нащадками (касаї-улу)
збереглася традиційна назва малих ногаїв. У російських документах кінця ХVII –
ХVIII ст. вони позначаються як Кубанська орда або кубанські татари.
5
Ідеться про 7203 і 7204 роки від “створення світу”; за літочисленням від різдва Христового, введеним у Росії з 1 січня 7208 р. (1700 р.), це період з вересня 1694
по серпень 1696 років.
6
В оригіналі: Снѣтон, вочевидь, Снятин – місто на р. Прут, Покуття; тепер
центр Снятинського району Івано-Франківській області.
7
Черкаси – назва населення Наддніпрянської України (“черкаских городов”) в
ХVI–ХVII ст. (Папков А. И. Порубежье Российского царства и украинских земель
Речи Посполитой (конец ХVI – первая половина ХVII века). – Белгород: Изд.-во
“КОНСТАНТА”, 2004. – С. 17).
8
“…отпускат на Черкаскои”. Черкаський городок – головний центр Війська
Донського; тепер станиця Старочеркаська Ростовської області, Росія. Втім, можливе й інше прочитання тексту: “отпускат на черкаскои и на руские городы”, тобто в
українські й російські міста.
9
Солдатський (піхотный) полк полковника стольника Алєксєя Васільєвича
Бюста, що брав участь у здобутті Азова у складі “генеральского полка” (дивізії)
адмирала Ф. Я. Лефорта (Поход боярина и большаго полку воеводы А. С. Шеина к
Азову... – С. 33–34, 161).
10
Старі Санжари – сотенне містечко Полтавського полку. Тепер центр
Старосанжарської сільської ради Полтавської області.
11
Тобто навесні того ж 1696 р.
12
В оригіналі: Торнъ. Iдеться про м. Тор, засноване 1645 р. на р. Казений Торець;
у 1676 р. поруч з Торськими соляними озерами був побудований Соляний городок,
що згодом став сотенним містечком Ізюмского полку Слобожанщини. У 1794 р.
перейменований на Слов’янськ; тепер центр Слов’янського району Донецької області.
13
Мусін-Пушкін Іван Олексійович за станом на 1695 р. був воєводою в Астра
хані.
14
“Синее море Хвалынское” – Каспійське море.
15
“…воровских людей казаков-охриянов”. Ідеться про частину донських козаків, яка виступила проти Ніконівських реформ, захищаючи “стару віру”. В кривавій усобиці на Дону 1688–1689 рр. козаки-старовіри зазнали поразки й виселилися за межі російських володінь – на річки Аграхань, Кума та Кубань (Північний
Кавказ); активно чинили напади на суміжні з Кавказом райони Росії (Сень Д. В.
Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина ХVII – начало ХVIII в.). – Ростовна-Дону: Изд.-во Южного федерального университета, 2009. – С. 138–168, 185).
Походження назви “охрияни” не до кінця з’ясована. У анонімному рукописі, виданому В. Г. Рубаном, зазначено “охриянина” Тимофія Янова, котрий мав мусульманське ім’я (“а по-бусурмански имя ему”) Сефер (Поход боярина и большаго полку воеводы А. С. Шеина к Азову... – С. 151–152). Зазначений випадок вказує на
адресацію цієї назви не лише до донських козаків-старообрядців, котрі перейшли
у підданство Кримського ханства, але й щодо тих, хто прийняв іслам (на це вказує
наявність мусульманського імені).
16
Адам Микола Синявський (1666–1726) – белзький воєвода, польний коронний гетьман.
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Місто і фортеця Хотин, що на Буковині; тепер райцентр у Чернівецькій об-

18
Білогородська, або Буджацька орда сформувалася на початку ХVII ст. в
Південній Бессарабії (Буджак) в результаті міграції частини ногайців з межиріччя
Волги і Уралу до Північно-Західного Причорномор’я (Грибовський В. Формування
локальної групи причорноморських ногайців // Україна в Центрально-Східній
Європі. – Вип. 4. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2004. – С. 286, 288–291).
19
Кубанці, або кубанські татари – ногайці Кубанської орди (див. коментар 4).
20
Місто Лубни, у другій пол. ХVII ст. – центр Лубенського полку; тепер центр
Лубенського району Полтавської області. Неподалік нього розташований СпасоПреображенський Мгарський монастир.
21
“…был он в том монастыре конархистом”. Точніше канонархом – церковнослужбовцем, який вів священноспіви під час богослужіння. Канонарх гучним речитативом послідовно читав з богослужбової книги окремі фрази, що далі співали
усі інші крилошани.
22
Калга-султан (калгай) – титул, що позначав першого за статусом з кримських
султанів (після калги йшли нурадин, ор-бей, пізніше сераскери), до яких належали
усі представники фамилії Гіреїв за чоловічою лінією; вважався прямим спадкоємцем кримського хана й тимчасово мав його повноваженнями на час його відсутності (Пейссонель Ш., де. Записка про Малу Татарію / Пер. з фр. В. Х. Лотошнікової,
вступ. ст., прим. і ком. В. В. Грибовського. – Дніпропетровськ: Герда, 2009. – С. 18–
20). За чинного на той час Селім Гірея (1692–1699, третє правління) калгою був
його старший син Девлет Гірей, кримський хан у 1699–1702 і 1708–1713 рр.
23
“…в горских Каварды черкесех для того, что у черкес между собою ссора года с четыре, и чтоб их разделить надвое”. Кабарда – територія розселення
східної групи адигів – кабардинців, які займали терен від г. Ельбрус до П’ятигір’я
і верхів’я р. Кума. Автоетнонім кабардинців – “адиге”, як і в більшості адигських
народів; хоча в російських джерелах часто усі вони купно називаються черкесами.
До середини ХVII ст. в результаті усобиць виокремилися Велика і Мала Кабарди;
в першій панівні позиції мали князівські родини Ідарових і Кайтукіних, у другій – Гіляхстанових і Тавсултанових. Протистояння Росії та Кримського ханства на
Кавказі, що посилилося в другій половині ХVII ст., загострило усобиці між кабардинцями й поглибило розкол між Малою й Великою Кабардами (Дзамихов К. Ф.
Адыги в политике России на Кавказе (1550-е – начало 1770-х гг.). – Нальчик: ЭльФа, 2001. – С. 71, 105–125). Відтак, зазначена в документі “у черкес между собою
ссора года с четыре” – лише епізод тривалої усобиці.
24
Аюка (1646–1724), калмицький хан з 1671 р., визнавав себе підданним російського царя, підвладні йому калмики брали участь в Азовських походав Пєтра І
1695–1696 рр., здійснював як самочинні, так і санкціоновані російською владою
походи на терени Кримського ханства.
25
“…из за Киева, из местечка Василя”. Вочевидь, зазначено місто Васильків,
тепер центр Васильківського району Київської області.
26
“…татары будяцкие”. Буджацькі татари, тобто ногайці Буджацької орди (див.
коментар ХVIII).
27
“…города Ямива”. Можливо, йдеться про місто Янів, Східне Поділля.
28
Солдатський (піхотний) полк полковника Івана Вілімовича фон Делдіна з
Тамбова, брав участь у здобутті Азова у складі “генеральського полка” (дивізії) генерала П. І. Гордона (Поход боярина и большаго полку воеводы А. С. Шеина к
Азову... – С. 35, 162).
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Вочевидь, містечко Кишенка, розташоване на р. Ворскла поблизу м.
Переволочного.
30
“…городка Миры… Мира города”. Йдеться про місто Миргород, центр
Миргородського полку; тепер центр Миргородського району Полтавській області.
31
Золочів – місто неподалік Львова; тепер центр Золочівського району
Львівської області.
32
“…третей на десять день”, себто тринадцять днів.
33
Лабунь – містечко, розташоване на р. Хомора, Південно-Східна Волинь.
29

Впервые публикуются документы Государственного архива Воронежской
области о беглецах из ногайского плена, которые содержат их свидетельства о
набегах кочевников на украинские земли, освещают условия жизни ногайских
ясырей, реакцию крымских татар и ногайцев на взятие российскими войсками
турецкой крепости Азов в 1696 г.
Ключевые слова: Азов; Кубань; военный плен; ясырь; ногайцы; крым
ские татары.
There are published for the first time the documents of the State Archives of
Voronezh Region about the escapees of Nogai captivity. The documents present
their evidences about the incursions of nomads on Ukrainian territory, highlight the
life conditions of Nogai Yasirs, the reaction of Crimea Tatars and Nogais on the
capture of Asov Turkish Fortress in 1696 by Russian forces.
Key words: the Asov; Kuban; the war captivity; the Yasir; the Nogai; the
Crimea Tatars.
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УДК [929+930.25](477)

В. І. Доліновський*

Орест Левицький – археограф і джерелознавець
Розкрито процес формування історичного світогляду та наукових інте
ресів О. Левицького. З’ясовано його роль у діяльності наукових товариств та
інституцій. Охарактеризовано внесок у розвиток архівної справи та археографії, зокрема публікацію історичних джерел XVI–XVIII ст.
Ключові слова: наукова діяльність; Київський університет; наукові товариства; Археографічна комісія; архівні джерела; едиційна діяльність.

Відновлення української державності у 1991 р. спричинило повернення з небуття тисячі незаслужено забутих імен знаних науковців, політиків, письменників. До них належить український історик,
археограф, архівіст, археолог, етнограф, фольклорист, громадсько-політичний діяч, один із фундаторів і керівників Всеукраїнської Академії
наук Орест Іванович Левицький. Учень і послідовник В. Антоновича,
представник народницького напряму в українській історіографії кін.
ХІХ – поч. ХХ ст., з діяльністю якого пов’язані розвиток архівної і археографічної справи в Україні, історії та культури загалом, він залишив
неоціненну наукову спадщину, що налічує понад 200 праць, написаних
на архівних джерелах, що підкреслює їх наукову цінність.
Життєвий і творчий шлях О. Левицького не потребує додаткового
представлення в українській історіографії, оскільки маємо цілий ряд
біографічних наукових статей, розвідок популярного характеру тощо1.
Спробуємо однак виділити ключові, на нашу думку, моменти, що вирішально вплинули на формування його історичного світогляду та наукових інтересів, позначилися на науковій і громадській діяльності.
Оточення духовенства, зв’язок із життям, побутом та звичаями народу зумовили світогляд вченого. М. Грушевський зазначає, що О. Левицький з “самого походження, з дитячого і молодечого виховання овіяний і перейнятий традицією українського життя, культури і мистецтва,
відчував їх красу і багатство надзвичайно тонко і глибоко, утішався їх
змістом, і в цьому знаходив мету, красу і зміст свого життя”2.
Дослідник художньої творчості О. Левицького Т. Черкаський визначальною для майбутнього вченого (а тоді кращого випускника Полтавської духовної семінарії, рекомендованого для зарахування до Київської духовної семінарії, який для зібрання коштів на продовження
навчання вчителював у селі Beприк Гадяцького повітy у родині місце* Доліновський Володимир Іванович – архівіст відділу давніх актів
Центрального державного історичного архіву, м. Львів.
© В. І. Доліновський, 2014
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вого священика) називає його зустріч із приват-доцентом Київського
університету Е. Г. Неметті і пропозицію останнього стати вихователем
його сина (пізніше відомого адвоката)3. Через рік після цього знайомства О. Левицький, успішно склавши вступні екзамени, став студентом
юридичного факультету Київського університету (незабаром перейшов
на історико-філологічний)4.
Роки його навчання в університеті збіглися з пожвавленням українського культурно-національного та просвітницького руху, а сам він
брав активну участь у діяльності Київської громади як осередкові згуртування національно свідомої інтелігенції5.
Для наукової діяльності вченого важливе значення мало його знайомство з відомим істориком В. Антоновичем, який тоді працював на
кафедрі російської історії університету. Саме йому О. Левицький завдячує тим, що “історико-філологічна наука стала для нього не “студією для хліба”, а наповнила новим змістом його життя”6 і “під ласкавим проводом і наукою якого він призвичаївся працювати над давніми
актовими книгами в Київському Центральному архіві і взагалі над
джерелами по українській історії”7. Окрім того, за рекомендацією В.
Антоновича, історик після закінчення університету обійняв посаду секретаря-діловода у Київській археографічній комісії, де працював без
перерви 47 років, “присвятивши їй всі свої сили, хист і життя”8.
Патріотично-демократичні переконання О. Левицького, його участь
в українському національному русі, і навіть виконана на високому науковому рівні і високо оцінена авторитетними вченими дипломна робота (“Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине XVII
века”), проте з яскраво вираженою народницькою концепцією – стали на заваді продовження його наукової кар’єри в університеті9. Тому
після закінчення університетського навчання і отриманням наукового
ступеня історик, щоб відслужити урядову учительську стипендію під
час свого студентства, працював учителем латинської i російської мов
у Київській 4-ій прoгімназiї (звільнився у 1909 р.)10, а також викладачем географії у Київській музичній школі11. М. Грушевський зазначає,
що, рано одружившись і ставши батьком родини (дружина померла,
залишивши його з двома малолітніми синами), вчений мусів чимало
часу віддавати на “заробковання”, і тому, незважаючи на заохоту деяких членів університетської колегії, він так і не зробив професорської
кар’єри, на все життя залишившись учителем, i це було одною з тих
трагедій життя, “котрі він відчував прикро i глибоко”12.
Попри педагогічний хист О. Левицького і його вдалу вчительську
діяльність (колишні гімназійні учні завжди згадували його з теплотою
і повагою, відзначали лагідність, доброту, майстерність і цікавість у
викладанні уроків13), найважливішою для нього залишається науководослідницька праця. Тому, коли у 1879 р. йому запропонували посаду
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помічника завідувача Київського Центрального архіву, він одразу погодився, залишивши навіть уроки у жіночій гімназії, де також працював14. Ретельно вивчаючи матеріали архіву, він став одним із його найкращих знавців.
На формуванні суспільно-політичних поглядів історика позначився
період наступу реакції 80-х рр. ХІХ ст. Він обурюється репресіям та заборонам, що спрямовані проти вільного слова і думки, висловлює співчуття заарештованим учасникам студентських заворушень. Політичні
утиски позначились i на самому О. Левицькому – 13 серпня 1885 р.
на час приїзду до Києва царя Олександра III його змусили навіть покинути місто. Під таємним наглядом поліції вчений перебував аж до
1893 р.15 Звістка про це дуже вплинула на історика – він сприйняв все
так близько до серця, що аж “нервово захворів”16. Учений відійшов від
української громади, перестав писати українською мовою, заборонив
надсилати кореспонденцію на свою адресу. Колеги вважали, що він готовий був покинути навіть роботу над вивченням української історії,
якби це не входило в його обов’язки службовця17. Звільнення з роботи
в apxiвi у 1887 р. з ініціативи ректора університету М. К. Ренненкампфа
також дуже вразило О. Левицького, вплинуло на його здоров’я, змусило на довгий час відійти від громадсько-політичного життя18. Його діяльність зводилась до виступів на наукових археографічних та археологічних, краєзнавчих з’їздах , на засіданнях і зборах наукових товариств,
членом яких він був і у роботі яких брав активну участь.
Чергові негаразди у дослідника почалися з утвердженням радянської влади у Києві у 1919 р. – над родиною нависла реальна загроза
примусового виселення з квартири. І хоча у справу втрутився навіть
син вченого, військовий лікар, що на той час служив у Червоній армії,
у спокої історика так і не залишили, тримаючи його під пильним наглядом і влаштовуючи певні нервові потрясіння (“стресові ситуації”).
Кульмінацією провокаційних причіпок став арешт дружини вченого 10
липня 1920 р., а згодом і обшук в його квартирі з вилученням багатьох
друкованих українознавчих видань особистої бібліотеки дослідника та
наукових праць (після десятиденного ув’язнення дружину академіка
звільнили, але книжки і рукописи так і не повернули)19.
Відсутність ученого ступеня і професорських посад не завадили
О. Левицькому стати авторитетним істориком, джерелознавцем, археографом. Він брав активну участь у діяльності численних наукових
товариств та інституцій. 29 січня 1878 р. його було обрано дійсним
членом Історичного товариства Нестора-Літописця (засноване 24 листопада 1872 р.), в лютому 1885 р. – членом Ради товариства, а в жовтні
1902 р., після смерті О. Лазаревського, – заступником голови20. Обрання на таку високу посаду особи без офіційного наукового ступеня
свідчило про справжній, а не формальний, науковий авторитет учено-
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го. Для збирання і вивчення письмових пам’яток старовини О. Левицький їздив на Волинь, Полтавщину, а також на Поділля та Холмщину21.
Результатом цих поїздок були знахідки старовинних церковних книг,
стародруків, рукописів, матеріальних цінностей тощо. Обсяг роботи,
пов’язаний із пошуком цінних матеріалів, був величезний22.
О. Левицький разом із професорами В. Антоновичем та А. Праховим (кафедра теорії та мистецтва Київського університету) входив до
складу створеної у 1886 р. спеціальної комісії Історичного товариства
Нестора-Літописця для історико-археологічного дослідження Мстиславового собору у Володимирі-Волинському і вироблення проекту його
реставрації23. Однак через нестачу засобів, часу, необхідних інструментів, брак достатньої кількості робітників, комісія була позбавлена
можливості завершити всю програму досліджень. Завдяки енергійній
діяльності вченого було розпочато також археологічні розкопки давньоруського храму в с. Білгородці, про результати і знахідки яких О.
Левицький доповідав на загальному засіданні Українського наукового
товариства у Києві 14 жовтня 1909 р.24 У травні 1901 р. історик провів
вивчення Спаської церкви, огляд Воскресенської, Миколаївської, Стрітенської церков та Хрестовоздвиженського монастиря у Полтаві, а пізніше у 1907 р. на запрошення Полтавського церковного історико-археологічного комітету оглянув єпархіальне давньосховище документів25.
О. Левицький був одним з активних організаторів і керівників заснованого у 1907 р. Українського наукового товариства – як заступник
голови товариства входив до тимчасового бюро для організації праці,
що очолював М. Грушевський26, виступав із доповідями на засіданнях
товариства27.
Історик підтримував контакти і з Науковим товариством імені Т. Г. Шевченка у Львові, дійсним членом якого він був обраний
1 грудня 1910 р.28 Однак він не завжди брав участь у засіданнях товариства (наприклад, на Загальних зборах 26 грудня 1913 р. його мав
заступати професор В. Гарасимчук)29.
Крім того, О. Левицький був членом Київського юридичного товариства по відділу звичаєвого права (1883 р.), Російського географічного товариства30, членом-співробітником Московського археологічного
товариства31.
Важлива роль дослідника й у розбудові освіти, архівної та бібліотечно-музейної справи в Україні. Підтвердженням цього є його активна діяльність у Полтавській, а згодом і Київській вчених архівних
комісіях32, головування в Комісії з вироблення проекту утворення Центрального архіву і передачі йому справ ліквідованих губернських і повітових інституцій Міністерства внутрішніх справ33, створення з його
ініціативи “Комітету для охорони пам’яток історії та мистецтва”, діяльність у складі створеної у січні 1919 р. Великої Ради міністрів осві-
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ти з професорів вищих шкіл і громадських діячів, участь в організації
Всенародної бібліотеки (нині – Національна бібліотека України iм. B.
I. Вернадського), якій подарував свою книгозбірню34, а також власний
архів документів35.
У листопаді 1918 р. разом із видатними вченими В. Вернадським,
А. Кримським, Д. Багалієм та М. Василенком О. Левицький стає одним
із засновників Української академії наук (УАН). Під його головуванням відбулося перше засідання Академії, на якому президентом став
В. Вернадський, а сам історик очолив Комісію при кафедрі українського звичаєвого права, що входила до складу Відділу соціальних наук.
Згодом його обрали секретарем Відділу, а в травні 1920 р. – головою.
Крім того, історик очолював Правничо-термінологічну комісію (збирала українську юридичну термінологію для юридичного словника), був
головою Товариства правників, брав активну участь у роботі Археографічної комісії при Першому історико-філологічному відділі. З 19
грудня 1919 р. до 18 липня 1921 р. О. Левицький виконував обов’язки
заступника президента Академії наук, а 27 березня 1922 р. – президента*. На Загальних зборах Академії під його керівництвом вирішувались
питання діяльності комісій біографічного та енциклопедичного словника, Археологічної комісії, Центрального архіву давніх актів у Києві,
Музею мистецтва, Картинної галереї, Музею антропології та етнології.
Однак раптова смерть 9 травня 1922 р. під час перебування у науковому відрядженні на Драбівській дослідній станції Академії не дозволила
йому зробити усе заплановане на посаді її президента36.
Активною була співпраця О. Левицького з науковими часописами.
Серед них, насамперед, слід відзначити діяльність історика у виданні
журналу “Київська старовина”. Вчений був постійним радником у редакційних справах журналу, маючи разом з О. Лазаревським та П. Житецьким найбільший вплив у редакційному комітеті37. М. Грушевський
назвав О. Левицького одним з найдіяльніших співробітників часопису
за весь час її існування38, а сам Левицький зазначав, що за довгий час
його видання брав у ньому “найщирішу участь”39. Щороку вчений друкував по п’ять–шість різних за обсягом та жанром статей, рецензій та
оглядів. Велику цінність мають публікації рукописних документів, поетичних творів XVI–XVII ст., замітки про літописні пам’ятки. Через матеріальні нестатки над журналом часто нависала загроза закриття, тому
його співробітники і редактори вживали всіх необхідних заходів, щоб
покращити видання – О. Лазаревський, В. Антонович та О. Левицький
взагалі відмовилися від гонорарів за публікацію власних статей40.
Вчений був також членом редакційного комітету започаткованого
Українським науковим товариством у 1913 р. тримісячного журналу
* Це поки що єдиний випадок за всю історію Академії наук України, коли
її очолив учений-гуманітарій.
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“Україна” (влада, однак, не дозволила йому ставити свій підпис як одному з його редакторів)41, входив до редколегії часопису ”Літературнонауковий вісник”, публікуючи на його сторінках свої історичні оповідання42, брав участь у роботі таких періодичних видань, як: “Полтавские
губернские ведомости”, “Новое время”, “Киевский телеграф” та ін.43
Через заборону вчителям гімназій публікувати власні статті О. Левицький постійно друкувався під псевдонімом. Загалом дослідники виявили 25 псевдонімів вченого, серед яких найчастіше зустрічаються
такі: Беркут, Волинець, Лев-й, Луговой, Маячинець, Орленко тощо44.
На особливу увагу заслуговує археографічна діяльність О. Левицького, яку він розпочав у 1874 р., ставши секретарем-діловодом Київської археографічної комісії (Тимчасова комісія для розгляду давніх
актів)45. Створена у 1843 р. комісія була першою загальноукраїнською
науковою інституцією в царині археографії, найбільш авторитетним
центром виявлення, вивчення та публікації джерел з історії України
XIV–XVIII ст., осередком консолідації українських істориків та археографів46. Комісія проіснувала до 1921 р., залишивши величезну наукову спадщину – десятки томів вперше опублікованих архівних джерел
і пам’яток, монографій з історії України, видання козацьких літописів,
збірників наукових статей, публікацій зі спеціальних історичних дисциплін, а розроблені нею організаційні структури, принципи публікації
джерел, напрями і форми археографічних видань, концепційні засади
археографічної діяльності покладено в основу роботи утвореної 1921 р.
Археографічної комісії ВУАН, а згодом – відродженої наприкінці 80-х
років Археографічної комісії та створеного у 1991 р. Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН
України47.
Працівники кoмісії не мали прав державних службовців, тому не
отримували пенсії після завершення служби, і О. Левицький вимушений був все життя працювати в гімназії, щоб заробити пенсію48. Від
секретаря комісії значною мірою залежав уcпix всієї її діяльності. До
обов’язків О. Левицького входило ведення усієї поточної документації установи, фінансових і господарських справ. Bін редагував праці
кoмісії, займався видавничими справами, вів ділове листування, укладав угоди з друкарями, робив коректури, писав звіти, складав кошторис, вирішував усі фінансові та господарські справи, вів розрахунки з
авторами та переписувачами документів49.
За твердженням дослідника О. Журби, О. Левицький став “справжнім літописцем” діяльності комісії та одним з провідних діячів50. Особливу цінність, на його думку, становлять видані дослідником три звіти
про її наукову роботу, напрями дослідницької і пошукової роботи, формування джерельної бази видань за 1843–1914 рр.51
Археографічна комісія організовувала експедиції по адміністративно-судових, церковних та приватних архівах, і це сприяло зацікавлен-
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ню О. Левицького актовими книгами ґродських і земських судів, котрі
він вважав одними з найважливіших джерел з історії України XV–
XVIII ст. і в яких відбито усі основні риси тогочасного життя52. Відомо,
що члени комісії сприяли пошуковій діяльності місцевих братств, надавали допомогу у підготовці необхідної документації, вивченні писемної спадщини і публікації відповідних досліджень. Зокрема, припускають, що під безпосереднім наглядом О. Левицького здійснювалося
комплектування наукової частини бібліотеки Свято-Володимирського
братства, довічним братчиком якого він був53. Дослідник Г. Боряк зазначає, що колосальний масив актового матеріалу, який комісії вдалося
сконцентрувати за кілька десятиліть пошуково-збиральницької діяльності (перебування вченого на посаді секретаря-діловода), згодом склав
зібрання Центрального архіву давніх актів, а відтак – основу архівних
збірок нинішнього ЦДІА України у м. Києві54. Сам О. Левицький наголошував, що всебічне вивчення історії Волині, Поділля і Київщини
стало можливим лише тоді, коли актові книги цих регіонів були зібрані
в цьому архіві і послужили основним матеріалом для видань Комісії55.
Історик долучився також до створення науково-довідкового апарату до документальних фондів – упродовж десяти років, від 1883 до
1892 рр. він особисто описав і видав дев’ять випусків подокументних
описів актових книг Луцького і Житомирського гродських судів другої
половини XVI – середини XVII ст. (загальний обсяг описаних актів –
понад 5, 5 тисяч). Вчений цитував найбільш яскраві фрагменти документів, доносячи до дослідників живу народну мову, ретельно вносив
до описів перехресні посилання на записи з однієї справи, якщо вони
були розкидані по актовій книзі56. Ці описи становлять дуже цінне джерело для сучасної історичної науки, оскільки багато архівних матеріалів втрачено назавжди.
З ім’ям О. Левицького пов’язані перші наукові видання козацьких
літописів XVIІ–XVIII ст. Свою едиційну діяльність в Археографічній
комісії вчений розпочав із першого в українській історіографії наукового видання Літопису Самовидця (1878 p.), яке було здійснено на високому археографічному рівні57 і завдяки якому, за словами М. Грушевського, історик здобув “тверду наукову репутацію”58. Окрім самого
літопису, у ньому було поміщено ще три іншi джерела XVII–XVІІІ ст.:
“Хмільницький Літопис”, що містив опис історичних подій на Поділлі
1636–1650 рр.; “Короткий опис Малоросії” (описує події до 1734 р.);
“Зібрання історичне Стефана Лукомського”, що охоплює період з часів Гедиміна до кінця XVI ст.59 Видання було високо оцінено сучасниками60, а ґрунтовна вступна стаття, текстологічні примітки, науковий коментар та довідковий апарат, а також висновки і спостереження
молодого науковця лягли в основу всіх пізніших досліджень про цю
пам’ятку61.
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На високому археографічному рівні виконане також видання Львівського літопису 1339–1649 рр. та Літопису Йоахима Єрлича 1620–1673
рр. (написаний польською мовою), які окремим томом під назвою
“Южнорусские летописи” вчений підготував у 1919 р. для публікації
в історико-літературній серії “Київської археографічної комісії”. Однак
його доля склалася драматично – весь тираж видання, за винятком одного примірника без титульної сторінки, загинув під час громадянської
війни 1918–1920 рр. Академіку М. Василенку вдалося зберегти і передати до Археографічної комісії УАН єдиний збережений сигнальний
примірник тому (без титульного аркуша і передмови), що нині зберігається у бібліотеці Інституту історії України62.
Працюючи в Синодальній бібліотеці в Москві, історик знайшов
новий малоросійський літопис (припускають, що це т. зв. Баркулабівський літопис), який охоплював події середини XVI ст.63, а також рукопис з проханням гетьмана Розумовського і старшини до Катерини II
про відновлення в Малоросії стародавніх прав64.
Під час своєї роботи в Археографічній комісії при історико-філологічному відділі УАН О. Левицький доклав зусиль для організації
серійного видання “Джерела для історії України” (за зразком “Архива ЮЗР” Київської археографічної комісії), готував до друку пам’ятку
української мови XVII ст. – “Учительне Євангеліє 1670”, нове перероблене видання свого дослідження про шлюбне право в Україні у XVI–
XVII ст., продовжував працювати над “Літописом Самовидця”, плануючи здійснити його нове наукове видання українською мовою разом із
додатками, примітками, науковими коментарями та українським перекладом, мав намір здійснити публікацію омріяного ним літопису Самійла Величка (остання згадка про його роботу над текстом датується
1909 р.65), а також працював у комісії для публікації творів Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, В. Антоновича. Однак всі ці проекти так
і залишилися нереалізованими66. Маловідомим і також нездійсненим
едиційним проектом О. Левицького була хрестоматія під назвою “Южно-русская письменность. От начала книгопечатания в Южной России
до конца XVIII века”. Видання, план-проспект якого включав близько
100 позицій, мало містити найцінніші пам’ятки писемності і культури
XV–XVIII ст. (літописи, Пересопницьке Євангеліє, Києво-Печерський
патерик, пам’ятки полемічної літератури, документи братських шкіл,
гетьманські універсали тощо)67.
Успіхом увінчалася робота О. Левицького у комісії, що за сприяння
Британського Біблійного товариства готувала до видання український
переклад Святого Письма, здійснений ще на початку 1860-х рр. П. Морачевським. Комісію очолював єпископ Парфеній (Левицький), який зумів об’єднати для роботи над виданням найкращі наукові сили (загалом
22 особи з Кам’янця-Подільського, Києва, Москви, Санкт-Петербурга).
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В опублікованих біографіях вченого немає згадок про участь у комісії,
однак він фактично був одним з її головних керівників, залучивши до
роботи ширше коло спеціалістів. Робота над перекладом тривала з 1905
по 1911 р., а сам історик на знак подяки за свою працю був нагороджений примірником Біблії Санкт-Петербурзького видання 1900 р. з
дарувальним написом на авантитулі68.
На особливу увагу в едиційному доробку вченого заслуговують
два фундаментальні томи із серійного видання комісії “Apxив Юго-Западной России”, які містили акти про церковно-релігійні відносини на
Україні за 1332–1648 pp., а також документи до історії шлюбного права та родинного побуту в Україні XVI–XVII ст.69 Характерною ознакою цих видань була їх багата джерельна база: актові книги Луцька,
Володимира, Житомира, Коронної метрики, Люблінського Коронного
трибуналу, фонди Київського центрального архіву, збірки документів
Київської духовної академії, архіву Київської археографічної комісії,
Печерської Лаври, Головного архіву Міністерства закордонних справ
тощо.
Історії звичаєвого права та судочинства Лівобережної України, починаючи з половини XVII–XVIII ст., присвячена його праця “Очерки
народной жизни в Малороссии”70, написана за твердженням автора на
підставі актових книг Полтавського полкового суду та ще декількох
козацьких судів. Перед смертю О. Левицький переклав “Очерки” українською мовою, але опублікувати не встиг.
Безумовною заслугою історика було перевидання у 1898 р. класичного вже на той час тритомника “Памятников, изданных временною комиссиею для разбора древних актов”, опублікованого комісією
у 1845–1859 рр. Усі джерела було звірено з оригіналами, додано нові
документи71.
Паралельно з масштабними видавничими проектами О. Левицький
систематично і невтомно вміщував на сторінках часописів численні археографічні публікації “малого жанру”, базовані виключно на нововіднайдених документах і пам’ятках. У такий спосіб ученим було уведено
до наукового обігу величейний масив документальних матеріалів72.
Походження з середовища духовенства, хороше знання побуту та
звичаїв народу визначили широкі зацікавлення О. Левицького, а формування його наукових інтересів відбувалося, з одного боку, під впливом наукового патріотично настроєного середовища істориків і діячів
культури, з іншого, в умовах репресивної політики влади і заборони
всього українського. Історик брав активну участь у громадсько-культурному та науковому житті, не стояв осторонь суспільно-політичних
процесів в Україні того часу. Обрання дослідника членом багатьох наукових товариств та інституцій, президентом Всеукраїнської академії
наук, а також плідна співпраця з різними часописами свідчили про
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його науковий авторитет. Виконані на високому рівні наукові видання
джерел, зокрема козацьких літописів, які вдалося здійснити вченому,
заклали міцні підвалини сучасної археографічної науки. Його ж нереалізовані археографічні проекти, як і академічне перевидання наукової
спадщини вченого продовжують залишатися актуальними.
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УДК [94+929](477)

Г. О. Корольов*

Українська біографія Отто Ейхельмана:
імперська лояльність та служіння “іншій”
або “своїй” нації
Розглядається імперська лояльність та формування української національної ідентичності відомого вченого-правника, заступника міністра
доби гетьманату П. Скоропадського
й Директорії УНР Отто Ейхельмана.
Окремо висвітлено трансформації
федералістської ідеї вченого. Проаналізовано проект Конституції УНР,
що передбачав федералізацію української держави.
Ключові слова: федералізація;
Конституція УНР; національна ідентичність; влада; союз держав.

В українській історії дуже
багато прикладів, коли людина
іншого етнічного походження
ставала яскравим виразником наОтто Ейхельман.
ціональної ідентичності – Володимир Антонович, В’ячеслав Липинський, Агатангел Кримський, Дмитро
Донцов та ін. Такий вибір ідентичностей ілюструє особливості розвитку націотворення у Центральній і Східній Європі у ХІХ – на початку
ХХ ст. Крім того, ці факти доводять твердження про нації як “уявленні спільноти” (поняття Хью Сетона-Уотсона)1, а не етнічну спільноту,
об’єднану “кровно-духовним зв’язком”.
В інтеграції тогочасних еліт й інтелігенції до імперських структур
Росії мало місце явище подвійної лояльності2, що виявлялося у досить
прихильному і конформістському сприйнятті існуючого порядку. Цей
феномен був притаманний для переважної частини тогочасного населення російської України, особливо серед представників інтелігенції.
Американський історик Марк фон Хаген стверджує, що на окраїнах
імперії Романових, до яких належали і українські землі, з’являлися різ* Корольов Геннадій Олександрович – кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
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номанітні ситуативні та гібридні ідентичності, що характеризуються
множинною лояльністю3.
У сучасній історіографії постать відомого імперського та українського ученого-правника, урядового діяча доби гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР Отто Ейхельмана давно притягує увагу дослідників, які вивчають різноманітні аспекти його діяльності4. У
результаті всі сходяться на позиції, що Ейхельмана цілком можливо
зараховувати до діячів українського національного руху та представників української правової думки. Такий погляд є досить обґрунтованим,
якщо поглянути на політичну і наукову діяльність Ейхельмана через
модерністську версію націотворення, коли нація формується та існує
як уявлена спільнота.
Метою цієї статті є дослідження розвитку імперської лояльності
О. Ейхельмана в контексті українського національного руху, висвітлення особливостей формування його національної ідентичності під час
Української революції 1917–1921 рр., розгляд федеративної концепції перебудови УНР в контексті розпаду європейських імперій, аналіз
його урядової діяльності та роботи щодо підготовки тексту Конституції
УНР.
Методологія нашого дослідження ґрунтується на двох основних
підходах: біографічний, який пояснює особливості формування особистості обставинами життя Ейхельмана та історії ідей, коли специфіка інтерпретацій вченим наукових і політичних концепцій розшифровується
через зіставлення з широким інтелектуальним контекстом.
Конструювання національного проекту відображалося в конфлікті
різноманітних ідентичностей в межах суспільства, однак, що не знаходили відторгнення на індивідуальному рівні. Власне в таких умовах
відбувалося становлення світогляду Отто Оттовича Ейхельмана – Прибалтійського німця за походженням, що народився у 1854 р. на хуторі Георгієвському Ямбузькому повіті та виріс в імперській столиці –
Санкт-Петербурзі, а у добу Української революції 1917–1921 рр. та в
“чехословацький” період життя став одним із речників “українського
питання”. Що вплинуло на таку трансформацію свідомості ученого,
чому він прийшов до українськості та щиро вірив/повірив у державне
майбутнє України? Поєднання німецької етнічної ідентичності та українського політичного усвідомлення були втілені в житті та діяльності
Отто Ейхельмана. В тогочасній монархії Романових імперська лояльність була позбавлена етнічного змісту, орієнтована на визнання існуючого порядку та виявлялося у певних формах конформізму.
Майбутній учений і політичний діяч гетьманату й УНР здобув фах
юриста у Дерптському (Тартському) університеті. Значний вплив на
формування його світогляду мав відомий руський юрист-цивіліст, професор Дерптського університету Іван Енгельман. Окремим зацікавлен-
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ням майбутнього вченого була концепція “соціальної психології” німецького лікаря і психолога Вільгельма Вундта5. У 1878 р. Ейхельман
здобув магістерський ступінь, потім очолив кафедру державного і адміністративного права Демидівського юридичного ліцею в Ярославлі.
1880 р. успішно захистив докторську дисертацію за темою “Військове
зайняття ворожої країни”. Свої перші наукові студії майбутній учений
написав рідною німецькою мовою.
На початку ХХ ст. Ейхельман став відомим київським юристом, він
працював професором кафедри загальної історії права та міжнародного права, а з 1905 р. був деканом юридичного факультету Київського
університету Св. Володимира. Відомо, що Ейхельман брав участь у Комісії з підготовки тексту конституції Російської імперії, що працювала
під головуванням імператора Миколи ІІ. 1908–1913 рр. – виконував
обов’язки директора Київського комерційного інституту. Брав активну
участь у роботі органів місцевого самоврядування, в 1902 р. був обраний Київським міським головою6. Світоглядно Ейхельман належав до
кола ліберальних діячів, що визнавали чинний державний порядок, але
пропонували власні наукові варіанти його вдосконалення. Очевидно,
тому Ейхельман ніколи не сприймав радикальних ідей та політичного
екстремізму. Професор був конформістом, для якого була характерною
імперська лояльність. У реальному житті він був і залишався типовим
академічним ученим, який мало цікавився практичною політикою як
такою7.
У період гетьманату Ейхельман стає членом ради міністерства торгівлі і промисловості й заступником міністра закордонних справ Дмитра Дорошенка. Після перемоги Директорії з 1920–1922 рр. працює товаришем (заступником) міністра закордонних справ УНР, членом ради
Міністерства культури. Також професор належав до Найвищої правничої ради (1921–1922 рр.). У квітні 1922 р. був призначений керівником
Міністерства закордонних справ УНР в екзилі.
Оцінки його політичної та наукової діяльності відрізняються.
Представники українських національних кіл загалом схвально відгукувалися про О. Ейхельмана як працьовитого урядовця та поважного
ученого-правника. Однак деякі сучасники та колеги Ейхельмана досить
негативно характеризували його роль в тогочасних подіях. У своїх спогадах міністр ісповідань періоду гетьманату П. Скоропадського і відомий руський православний філософ Василь Зеньковський скептично
оцінював діяльність О. Ейхельмана у Міністерстві закордонних справ
Української Держави. Відомо, що міністр Дмитро Дорошенко запросив ученого до урядової праці, враховуючи його українську лояльність
та як спеціаліста з міжнародного права8. Зеньковський добре знав особливості характеру Ейхельмана, адже вони разом працювали в університеті Св. Володимира. Він характеризував свого колишнього колегу
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як послужливого і переляканого9. Така оцінка Ейхельмана як людини
“чего изволите”10 і його діяльності, що просто нівелювала плани Д. Дорошенка, пов’язана із критикою Зеньковським українського самостійницького руху.
Уже після поразки Української революції 1917 – 1921 рр. Ейхельман під час виголошення лекцій в Українському вільному університеті
публічно зараховував себе до українців11. Ейхельман був членом партії
“Українське народне об’єднання” (з літа 1921 р. увійшла до Українського селянсько-парламентського союзу), яка проголошувала головною метою політичної боротьби ідею самостійності України.
***
Ейхельман – один із головних теоретиків конституційного устрою
як співавтор текстів перших законів та конституції УНР. Також учений
був провідним розробником концепції федералізації України, формування самостійних адміністративних одиниць – “земель”. У цьому він
не був оригінальним, відчуваючи значну популярність федеративної
ідеї в середовищі європейського революційного руху. Зацікавлення
Ейхельманом федералізмом відбивало загальну тенденцію серед представників політичної думки та визвольного руху “нових” народів Центральної і Східної Європи.
Федерація уявлялася можливим та реальним шляхом подолання імперського минулого, децентралізації влади і демократизації місцевого
самоврядування. Як теоретик-правник, Ейхельман був прихильником
німецького варіанту федералізму, який у рамках імперії Гогенцолернів
у другій половині ХІХ ст. реалізовувався як націоналістичний. Для германських народів “Серединної Європи” (концепція Ф. Науманна) саме
федералізм став моделлю формування модерної німецької нації. З цієї
причини вчений досить прихильно сприйняв проект Михайла Драгоманова “Вільна Спілка”, що був одним із варіантів федеративного переоблаштування Центрально-Східної Європи. Головне, що Ейхельман так
само як і Драгоманов вважав, що саме держава і державність передує
формуванню нації. Відомо, що такий погляд Драгоманова виходив зі
сприйняття гегелівського поділу на “історичні” та “неісторичні” народи, де останні залежали від “великих” держав.
Еволюція і типи лояльності, характерні для українського та німецького середовища Києва, переконують в їх ролі в політичному житті та
формуванні імперської лояльності. Фактично ще з часів Петра Великого саме українці (малороси в тогочасному політичному лексиконі) та
німці відігравали виняткову роль в перетворенні Московського царства
в Російську імперію.
Значним внеском Ейхельмана періоду Української революції був
проект Конституції УНР, опублікований окремою брошурою в Тарнові
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(Польща)12. В основі своїх пропозицій учений поклав принцип народного суверенітету й ідею федералізації УНР. 30 червня 1920 р. Радою Народних Міністрів було створено Комісію для вироблення Конституції
УНР на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Ніковским, одним
із членів якої став його заступник по міністерству Ейхельман13. Професор увійшов до складу Комісії завдяки рекомендації Ніковського, який
цінував його наукові праці та професійний досвід. На засіданнях Ейхельман відстоював свої федералістські переконання. Як засвідчують
протоколи засідань, він щоденно повторював власні формулювання про
“послідовне проведення демократично-республіканських основ”, про
державне будівництво знизу, про “дві системи управління”14. Останній
погляд мав суто візантійський дискурс, що відображалося у прагненні
поєднати типово західні та пізньоримські категорії. “Перша система є
адміністративно-федеративна, – наголошував Ейхельман, – коли вищеземська одиниця наділяється лише певною, визначеною по пунктах з
боку державної влади компетенцією. Друга система – федеративно-політична, коли висшій земській одиниці наділяється державна влада з
усіма її функціями, але за винятком тих державних справ, котрі конституцією віднесені до вислого, т. зв. федеративно-державного з’єднання.
При цій системі маємо поділ: на землі, повіти, волості, громади”15.
Погляд Ейхельмана щодо поділу влад і надалі залишався головним
теоретичним підгрунттям його проекту конституції. Референдум мав
стати інструментом “федерально-державного контролю”16. При цьому
він вважав референдум головним принципом реалізації народного суверенітету та влади.
За формою державного правління УНР мала бути демократичною
республікою. У цьому випадку учений не був оригінальним – він використав федералізм Драгоманова, котрий наголошував на особливій
ролі державного ладу і правового устрою Швейцарії та США. Застосовуючи федеративний принцип Драгоманова, Ейхельман пропонував
поділити УНР на землі-держави, що матимуть власну представницьку,
виконавчу і судову влади. Саме держава є, на думку вченого, головною
формою існування людського суспільства та кожної окремої нації.
Ейхельман розробив досить суперечливий і широкий проект федералізації УНР. Всю федеративно-державну організацію республіки він
поділяв на такі інституції:
“Федеральная учредительная власть народа УНР
Федерально-державный парламент
Федеральная управа.
Федерально-державный совет министров
Федерально-державный суд”17.
Аналіз такої структури свідчить, що Ейхельман використав класичну теорію поділу влади, обґрунтовану французьким філософом-про-
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світником Шарлем Монтеск’є, доповнивши установчою і контрольною
владою. Відповідно до неї така влада має функціонувати завдяки правовому контролю і головне – створювати демократичні засади держави. Незрозуміло тільки, чому учений розширив теорію поділу влади до
п’яти гілок? Очевидно, що його уявлення про народ як джерело влади ґрунтувалися на визнанні саме поліетнічної природи нації. В цьому аспекті Ейхельман сприйняв і поглибив громадянську концепцію
нації, характерну для ліберально-демократичної течії європейського і
російського політичних рухів. Звернення до системи громадянського
рівноправ’я свідчило про багатоетнічний та мультикультурний характер національної спільноти. Такий дискурс Ейхельмана був синтезом
західних правових цінностей з візантійськими політичними традиціями, що зрештою зумовлювали його загальний погляд на розвиток держави і права в європейській історії.
Виокремлення федеральної установчої влади народу, який уявляється єдиним джерелом влади, було переосмисленням доктрини “народного суверенітету”. Відомо, що вона постала в епоху Просвітництва
XVIII ст. на противагу концепції “божественного права”, коли верховний правитель (король, цар, імператор) вважався і оголошувався “намісником і помазаником Бога” у своїй країні. У рамках візантійських
політичних традицій доктрина “народного суверенітету” не здобула
абсолютного визнання, адже влада народу розумілася владою хаосу18.
Прикладом такого поєднання категорій стала пропонована ним
структура двопалатного федерального парламенту. Перша палата –
Земська Державна Палата – мала складатися із не менш як трьох представників місцевих парламентів, обраних на два роки19. Друга палата –
Федерально-Державна Рада – формується на основі прямих, таємних
і пропорційних виборів, члени якої обираються на чотири роки20. У
проекті окрема роль надавалася федеральному-державному суду, члени якого мали призначатися пожиттєво, що є свідченням упливу англосаксонської правової практики на погляди Ейхельмана21.
Окремо Ейхельман виділяв важливість нової гілки влади – федерально-державного контролю, що розумівся ним як податкова і фіскальна поліція22. Власне, ця влада мала б забезпечувати наповнення
федерального бюджету, на практиці обмежуючи фінансову автономію
суб’єктів федерації. Тобто, пропонуючи свій проект федералізації УНР,
Ейхельман “п’ятою” гілкою влади робив його досить суперечливим і
нереальним. Особливе місце в системі державної влади відводилося
Федерально-державному голові.
Проект Конституції УНР Ейхельмана прихильно оцінили представники соціалістичного табору українського національного руху С. Шелухін, Л. Білецький, І. Горбачевський, а також Степан Дністровський –
автор проекту Конституції ЗУНР.
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Однак проект був розкритикований на засіданнях Комісії і зрештою
відхилений, як занадто громіздкий і детальний. Член Комісії, доктор
права Степан Баран відзначав, що “проект проф. Айхельмана” “замість
в коротких реченнях декларувати основи Державного устрою і прав та
обов’язків горожанина, входить дуже часто в подробиці, що належать
до права цівільного, карного, процесового, адміністративного і т.д.”23.
Загалом С. Баран дав досить критичну оцінку проекту, назвавши
його науковим трактатом, що далекий від ясної і короткої кодифікації
найважливіших засад державного устрою і прав та обов’язків громадянина24. Тому, на його думку, цей проект не відповідає реаліям суспільного і політичного життя в УНР і Східної Європи. При цьому С. Баран вказує, що проект передбачає “створення кількох десятків держав,
зв’язаних з собою у федерацію з центральними федеральними установами”25. Фактично опонент критикує ідею федералізму, що була засадничою для проекту Ейхельмана. Очевидно, що така позиція пов’язана
з досить виваженим поглядом на розвиток тогочасних політичних та
геополітичних процесів у Східній Європі, адже йшлося в першу чергу про утвердження незалежності УНР у збройній боротьбі. До того ж
С. Баран вважав, що за умов формування федеративного устрою “законодавчі функції вищих законодавчих тіл можуть перейти на нищі,
а навіть на тіла автономічно адміністрацій ні, як повіти або волости,
через що витровориться безперервний компетенційний спір і шкодлива
мозаїка в законодавстві”26. Також С. Баран указував про аналогії між
федеративним проектом Драгоманова і конституційним проектом Ейхельмана, “який знова зближений до устрою по рецепті анархістів”.
Однак головною вадою конституційного проекту Ейхельмана була
апологетика абсолютної децентралізації, яка визначає принципи функціонування системи державної влади та суспільства загалом. Власне
тому авторитет державної влади “зведений до нуля”27.
У 1921 р. після еміграції уряду УНР, утопічності й поразки Зимового походу Армії УНР Ейхельман розробив “Меморандум УНР і її відношення до питання єдності між державами, що утворилися на території бувшої Російської Імперії, в тому числі, і Новою Росією”, написаний
російською мовою28. Його головним джерелом стають “14 пунктів”
президента США Вудро Вільсона. Концептуальним принципом тексту
є визнання права націй на самовизначення, особливо в рамках етнічних
територій. Ейхельман обґрунтовує нову федеративну модель для Східної Європи, що має засновуватися на міжнародних нормах. Тим самим
учений пропонував легітимізувати можливі державні утворення, однак
без врахування геополітичного контексту того часу. Адже основні мирні договори вже були підписані, тобто Ейхельман конструює власну
“державницьку” утопію.
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Учений пропонував два варіанти переоблаштування колишньої імперії Романових:
Союз незалежних держав, при збережені повного суверенітету; та
міжнародно-правових організацій на зразок Ліги націй, що отримали
розвиток на Заході з другої половини ХІХ ст.;
“Єдина і неподільна” федерація, що засновуватиметься на пріоритеті центральної влади29.
Парадоксально, але Ейхельман пропонує розглядати Росію поза
межами Європи/Заходу. Подальший розвиток УНР буде залежати від
дотримання міжнародних норм, тому країна має укладати вільні договори з кожною державою-учасницею такого міжнародного союзу.
У 1922 г. Ейхельман стає професором і деканом (1923–1924 рр.)
правничого факультету Українського вільного університету у Празі, де
викладає державне, адміністративне та міжнародне право. Учений стає
дописувачем емігрантського тижневика “Визволення” (редактор Петро
Богацький), що видавався у Варшаві у 1921 р. З 1923 р. викладає різні
галузі права також в Українській господарчій академії в Подєбрадах.
Поряд з цим він продовжував розвивати свою концепцію федералізації України та Східної Європи. На лекціях учений розглядав три
форми державного устрою, які існували у тогочасній “політичній культурі” – конституційна монархія, демократична республіка та союз держав30. Слід підкреслити, що перші дві належать до форми державного
правління, а остання – до форм державного устрою. Виникає питання
щодо вибору критерію такої класифікації Ейхельмана. Виявляється, що
за основу він обирає кількість людей, що знаходяться при владі31. Такий підхід є спрощеним варіантом античних уявлень про державний
устрій, сформований під впливом учення Платона й Аристотеля.
Пояснюючи своє розуміння “союзу держав”, Ейхельман визначає
ознаку незалежності державної влади, при цьому не пояснюючи мотиви такого висновку. Адже саме формулювання “незалежності державної влади” ставить питання про залежність “державної влади”. Учасники союзу держав не є земствами з широким самоврядуванням, а саме
повноцінними державами32. Обсяг і компетенція держав у складі союзу визначається тільки за згодою усіх сторін, без домінування однієї
з них. При цьому Ейхельман указує на кілька найбільш реальних справ,
що можуть мати загальносоюзне значення: “зовнішня оборона всієї союзної держави” та “об’єднана дипломатія у всіх спільних політичних
справах федеративного об’єднання”33.
Виникнення федеративного союзу держав можливе за наявності
“специфічних умов, що викликають таке об’єднання”: “тісні національні зв’язки, особлива культурна та політична зближеність, давніші історичні мотиви за прикладом Німеччини, Швейцарії та США”34. Ейхельман вважав, що організація влади у федеральній державі засновується
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на принципі усієї повноти влади частин федерації – кантонів, штатів,
землі35. В цьому випадку вчений конструює варіант “національної федерації” за прикладом формування Кайзерейху в 70-80-х рр. ХІХ ст.
Намагання описати федеративні моделі Східної Європи в рамках германського імперського дискурсу суперечило самій сутності соціалістичної і республіканської УНР. Для Ейхельмана характерний прихований пієтет до німецького досвіду державотворення, а правильніше
щодо створення національної імперії у 70-х рр. ХІХ ст. Очевидно, що
це легко пояснюється його етнічним походження та епігонством західних правових ідей в його працях. Міркування Ейхельмана про демократію як консолідуючий принцип союзу держав досить дискусійні та
суперечливі.
У 1924 р. учений стає дійсним членом Наукового товариства ім.
Шевченка. 1933 р. Ейхельман бере активну участь в Українському
правничому з’їзді у Празі, виголосивши доповідь про майбутній “публічно-правовий” устрій України. У цій доповіді він презентував свій
дуже цікавий і специфічний проект “Програми для складання Зводу законів для звільненої України”, який свідчить, що Ейхельман залишався вірним візантійським юридичним категоріям та імперській правовій
науці. В основу своїх пропозицій учений поклав “Свод законов Российской империи”. Він і сам це визнавав у своєму виступі36. Крім того,
Ейхельман взагалі пропонував усю систему законів майбутньої України на кшталт “Руської Правди” назвати “Українська Правда”37. Учений
знову підкреслював важливість формування горизонтальної системи
державної влади, що сприятиме децентралізації. “Публічно-правова”
влада у державі виконується у чотирьох ступенях: здолу догори: у волості, в повіті, в землі та в державі38. У цьому випадку Ейхельман повторює свою позицію, викладену в конституційному проекті. Але виникає питання: чому вчений використовував старий, ще імперський,
адміністративний поділ який, м’яко кажучи, був анахронізмом у рамках федеративної концепції державного устрою майбутньої України?
Власне всі ці та багато інших наукових питань Ейхельмана залишилися риторичними та невирішеними. Очевидно, що він їх сприймав
як “істину” без належної рефлексії над їх смислом і генеалогією. Все ж
його погляди на утвердження федеративної й республіканської України
випередили свій час.
Помер О. Ейхельман 21 лютого 1943 р. у Празі.
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, Отто Ейхельман пройшов шлях від імперського професора російського університету до високого посадовця в українських урядових кабінетах періоду Української революції 1917–1921 рр. Можна стверджувати, що він у
повній мірі став “політичним” українцем. На його політичну діяльність
та наукову працю впливала етнічна ідентичність балтійського німця, а
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тому відчутний особливий інтерес до німецького права та федералізму;
його імперська лояльність виражалася у послуговуванні візантійськими
(пізньоримськими) категоріями та підходами щодо вирішення наукових завдань. Ейхельман сприймав західні наукові стандарти через особистий досвід життя в імперії.
Після поразки революції учений не втратив контакти з українською еміграцією, він продовжував вірити в ідеали, за які боровся. У
цьому випадку можна зрозуміти Ейхельмана. У реальному житті, якщо
перефразувати тезу австрійського історика Андреаса Каппелера, він
був “вірним слугою імперії та нації”. Природно, що його не сприймало
російське еміграційне середовище, вважаючи зрадником ідеалів імперії
та Росії.
Упродовж усього життя в Російській імперії та у революційний період Ейхельман демонстрував різні політичні принципи, намагаючись
здобути визнання як ученого-правника. Погоджуємося, що це йому
вдалося не тільки в російському імперському середовищі, а й серед
українських кіл.
У своїй політичній та урядовій діяльності в період Української революції 1917–1921 рр. учений дотримувався української лояльності, що
не мала яскраво вираженого ідеологічного забарвлення. Його важко зарахувати до кола українських соціалістів, лібералів або консерваторів.
Його можна охарактеризувати як “політичного” українця і професіонала у правничій науці.
Політично-правова (або “публічно-правова”) концепція Ейхельмана ґрунтувалася на принципах народовладдя та федералізму, які він розумів через їх сприйняття західною думкою. Вчений вважав, що такий
дискурс є найбільш адекватним шляхом розвитку “нових націй” у Центрально-Східній Європі, він повсякчас у своїх працях використовував
вироблені російською імперською наукою підходи. В основі такої методології покладено синтез візантійських (пізньоримських) категорій,
уявлення про імперський державний досвід, практика російського законодавства, гіперболізація земського устрою.
Ейхельман, як автор проекту конституції УНР розглядав ідею федералізму найбільш релеватною моделлю розвитку Європи, а особливо
її східної частини. Тому його ідея федералізації УНР та принцип народного суверенітету відповідали тогочасним геополітичним обставинам.
Учений бачив УНР демократичною республікою, для якої характерний
широкий децентралізм влади. Він надавав особливого значення розвитку місцевого самоврядування.
У період “чехословацької” еміграції професор Ейхельман надалі
намагався розвивати власний погляд на “публічно-правовий” устрій
майбутньої України. Ідея федералізму залишалася домінуючою. Прикладом впливу візантійського права та ідей може слугувати його про-
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позиція створити “Українську Правду” або “Звод законів для звільненої України”. Однак у реаліях міжвоєнного часу це було класичною
ідеологічною утопією.
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Рассматривается имперская лояльность и формирование украинской национальной идентичности известного ученого-юриста, заместителя министра
периода гетманата П. Скоропадского и Директории УНР Отто Эйхельмана.
Отдельно освещены трансформации федералистской идеи ученого. Проанализирован проект Конституции УНР, который предусматривал федерализацию
украинского государства.
Ключевые слова: федерализация; Конституция УНР; национальная
идентичность; власть; союз государств.
The article considers the imperial loyalty and the development of the national
identity of Otto Eihelman, the famous scientist-layer, deputy minister of the times
of P.Skoropadskyi Hetmanate and Directorate of the Ukrainian People’s Republic.
There are highlighted the transformations of federalist idea of scientist separately,
also are analyzed the draft of Constitution of Ukrainian People’s Republic, that
forsees the federalization of Ukrainian State in the article.
Key words: the federalization; the Constitution of Ukrainian People’s Republic;
the national identity; the power; the union of States.
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Н. М. Лобанова*

Проведення кінофікації
на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині
(за документами Державного архіву Чернігівської області)
Проаналізовано документи Чернігівського обласного відділу державного
тресту кінопромисловості “Українфільм”. Особливу увагу звернено на питання проведення кінофікації в сільській місцевості на початку 30-х років XX ст.
Ключові слова: Чернігівський обласний відділ державного тресту кінопромисловості “Українфільм”; кіномережа; кінофільм; глядач; кіноапаратура.

Керівництво та управління кінематографом в Україні здійснював
Всеукраїнський кінокомітет з 1919 року, який з 1922 р. був реорганізований у Всеукраїнське фото-кіноуправління (ВУФКУ), що здійснювало керівництво та управління кінематографом та підприємствами кінопромисловості України. Уже в середині 20-х років XX ст. приділялася
значна увага кіноіндустрії “як чиннику масової агітації і пропаганди
комуністичного виховання трудящих…, а також як засобу здорового
відпочинку та культурних розваг”. Потрібно зазначити, що поширення
кіно, особливо в селі, було необхідним для залучення селянства для
вступу до лав комуністичної партії. Працівники кіногалузі, яка активно
розвивалася, враховували інтереси сільської аудиторії шляхом демонстрації фільмів “для показу на селі”. У той час вся наявна кінопродукція поділялася на два різновиди. До першого належали кінофільми,
передбачені для демонстрації у місті, до другого – для демонстрації у
селі. Кіно для українського селянства мало бути малим метражем, вирізнятися простотою сюжету, зрозумілого малокультурному, як уважалося, сільському населенню, створене українською мовою. Для України
передбачалося створити низку радянських фільмів, зміст яких зводився
б виключно до популяризації та оспівування засобами мистецтва політичних завдань радянської влади. Причому не допускалося художнього спрощення. Кінокартини мали бути високої художньої якості. Всі
кінокартини ретельно переглядалися відповідальними працівниками з
метою виявлення “неякісного кіно”. З метою поліпшення ефективності
використання кінематографії для політичної пропаганди та культурного
розвитку сільського населення “Українфільм” зобов’язувався подавати
* Лобанова Наталія Михайлівна – заступник директора Державного
архіву Чернігівської області.
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на затвердження Наркомосу УСРР всі тематичні плани та сценарії ще
до початку зйомок. Однак важливою перешкодою на шляху посилення
впливу радянської пропаганди кіно для сільського населення став низький рівень кіноустаткування1.
Передача кіномережі у відання “Українфільм” згідно з постановою
Ради Народних Комісарів від 10 жовтня 1932 року мала на меті зміцнити кінофікацію УСРР і досягти найкращого обслуговування широких
мас населення – робітників, службовців, колгоспників і одноосібників.
Однак станом на жовтень 1932 року “Українфільм” із завданням не
впорався. Зокрема, кінопродукцію було визнано неякісною як з художнього, так і з технічного боку. Кіноустановки на селі були здебільшого
бездіяльними. Незадовільно відбувалася кінофікація сільської шкільної
мережі, невміло підбиралися кадри. РНК відзначала недооцінювання
справи кінофікації з боку керівництва місцевих органів влади2.
Задля вирішення проблемних питань РНК УСРР постановила: організувати відновлення фільмотечного фонду з метою поліпшення якості
кінокартин для села, відремонтувати зламані кіноустановки, рецензії на
картини подавати вчасно, підвищити ціни на квитки в містах, забезпечити виробництво позитивної плівки3.
На Чернігівщині організацію, керівництво та контроль за діяльністю районних кіноконтор здійснював Чернігівський обласний відділ державного тресту кінопромисловості “Українфільм”, створений
у жовтні 1932 року. Він також забезпечував заклади кіноапаратурою,
кінофільмами та кадрами.
Документи висвітлюють стан кіномережі області у 1933 році: на
початок року нараховувалося 187 організацій кіногалузі, 27 з яких були
бездіяльними4. На 1 січня 1933 року в Чернігівській області нараховувалося всього 5 міських кінотеатрів, з них 2 – звукових, 11 районних,
серед яких звукових не було. Слід зазначити, що за рік їх кількість
практично не змінилася. Так, на 1 січня 1934 року продовжувало працювати 5 міських кінотеатрів, з них 4 звукових та 9 районних, 1 з яких
звуковий. Інші організації діяли в сільській місцевості5.
На початок 1933 року на теренах області нараховувалася 41 власна
стаціонарна кіноустановка, з яких працювало – 33, 8 було бездіяльних
та 45 стаціонарних чужих кіноустановок, 38 з яких були бездіяльними;
121 пересувна власна та 5 чужих пересувних кіноустановок, з яких, відповідно, бездіяльних було 22 та 1. Ці кіноустановки працювали в містах
та районних центрах. Бездіяльні установки потребували ремонту, але ні
коштів, ні деталей для ремонту не вистачало6. У сільській місцевості на
початок 1933 року нараховувалося 147 установок: 28 стаціонарних, 119
пересувних. Зауважимо, що їх кількість упродовж року зменшилася.
Так, на початок 1934 року в сільській місцевості нараховувалося 100
установок: 13 стаціонарних, 87 пересувних7.
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Державний трест кінопромисловості “Українфільм” рекомендував
у 1933 році зміцнити позиції державної експлуатації сільської кіномережі, залучати для цього нові стаціонарні кіноустановки, кошти місцевих організацій на проведення ремонту бездіяльних кіноустановок8. За
планами директивних органів та керівництва “Українфільму” у 1933
році передбачалася кінофікація усіх радгоспів УСРР.
Оперативним планом заходів Чернігівського облвідділу тресту
“Українфільму” під час обслуговування весняної посівної кампанії 1933
року передбачалося укомплектувати штати сектору сільської мережі
облвідділу, розгорнути роботу договірної компанії, організувати курси
кіномеханіків, повністю забезпечити побутові умови для бригадирів та
кіномеханіків, направити в районні центри працівників облвідділу для
перевірки та надання практичної допомоги у виконанні оперативного
плану заходів9. Новопридбана кіноапаратура в першу чергу вводилася
в експлуатацію в радгоспах, але її кількість була незначною10. На ремонт апаратури, що використовувалася в попередні роки, для успішного обслуговування весняної посівної кампанії 1933 року Чернігівській
області необхідна була велика кількість деталей для апаратів системи
“ГОЗ”, динамо-приводів “ГОЗ”, апаратів “Українець” і “Пате”, але
вони не були придбані вчасно11.
Під час прополювальної та збиральної кампанії 1933 року створювалися бригади для ремонту кіноапаратури, залучалися кращі кіномеханіки для роботи в кінобригадах, створювалися куточки, в яких висвітлювався перебіг кампанії12. У справах облвідділу зберігається перелік
фільмів, що демонструвалися у цей період: “Пригоди підкидька”, “Лулу”, “Злочин Ширванськой”; “Покарана”; “Вежа мовчання”; “Петро
Корсар”; “Владар блискавки”; “Пасинки Берліна”; “Милий бродяга”13.
З метою подальшого розвитку кіносправи в селі між представниками кіногалузі та колгоспами укладалися угоди, в яких обговорювалися
зобов’язання представників “Українфільму”, голів сільрад та колгоспів
щодо проведення якісної кінофікації на відповідній території14.
Наприклад, за угодою від 5 липня 1933 року між облвідділіом тресту “Українфільм” та облзаготзерно перший зобов’язувався провести
кінообслуговування зернових пунктів під час хлібоздачі в 1933 році,
починаючи з 5 серпня. Впродовж двох місяців на пунктах хлібоздачі
проводилося по 2 кіносеанси, але не більше ніж 1 вечірній кіносеанс.
Вартість сеансу складала 31 крб. 50 коп. Картини мали політично-агітаційний зміст. Облзаготзерно в свою чергу зобов’язувалося надати приміщення, тяглову силу для перевезення апаратури та механіка15.
Осіння сівба 1933 року мала відбуватися під знаком широкого розгортання соцзмагання між областями, щоб домогтися кращого врожаю
у 1934 році. Для перетворення колгоспів на “більшовицькі”, а колгоспників на “заможних” велику роль мало зіграти кіно та фото. Для до-
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сягнення мети під час осінньої посівної кампанії мали демонструватися
досліджені та прорецензовані науково-дослідним інститутом сільськогосподарських кадрів кінофільми: “Радгосп “Гігант”, “Знахарство і ветдопомога”, “Завойована земля” тощо16.
З інтересом сприймається справа, в якій зазначено, які гасла демонструвалися перед початком фільмів. Поділялися вони на 5 груп: перша
група присвячувалася прополювальній кампанії; друга – підготовці до
збирання врожаю; третя – збиранню врожаю; четверта – збиранню врожаю і хлібоздачі; п’ята використовувалася на всіх екранах весь період
підготовчої та збиральної кампаній.
Текст гасел був таким:
– у першій групі: Робітники і колгоспники. Організовуйте бригади
охорони соціалістичної власності. Соціалістична власність є основа нашого ладу;
– у другій групі: Комсомольськими, ударними бригадами рушаймо
в поле, на токи. Скосимо, змолотимо колгоспний урожай в строк.
До жнив перевір реманент, тягло, чи правильно розставлено робочу
силу;
– у третій групі: Надійну охорону постав у поле на тік, щоб куркуль не розкрав колгоспний хліб.
Ледарям, тюхтіям, рвачам не місце в колгоспі. Колгоспнику-ударнику, пильнуй, щоб вони не з’їли твій трудодень.
Комсомоле! Увагу трактору й коню, бо їх робота разом вирішує
успіх більшовицьких жнив.
– у четвертій групі: Хліб любить облік. Не міряй на око, зваж зерно
біля молотарки й у коморі.
Складай в копи відразу, але ніяк не пізніше, як на другий день після косовиці та в’язання.
– у п’ятій групі:
Партія більшовиків організувала перемогу колгоспників у весняній сівбі. Під її керівництвом, здійснюючи вказівки вождя пролетаріату
тов. Сталіна, ми переможемо і під час збирання врожаю.
Треба не ігнорувати тих сьогоднішніх одноосібників, які завтра
стануть колгоспниками, а проводити серед них активну політичну роботу17.
Проведений аналіз власної роботи облвідділом державного тресту
кінопромисловості “Українфільм” у 1933 році показав, що річний план
роботи виконано не було. Прибуткова частина плану виконана лише на
79,4 %, у зв’язку з чим державі не додано 1 мільйон крб. План екраноднів та сеансів виконано на 82,4 %. План обслуговування глядача
виконано на 96,4 %, та й то за рахунок збільшення вартості квитка. Але
якщо не брати до уваги цей факт, то план обслуговування глядача виконано лише на 40,9 %. Аналіз видаткової частини плану свідчив, що
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неприпустимо збільшено витрати на рекламу, відрядження та поточний
ремонт. Незважаючи на перевитрати на рекламі, рекламування картин
залишалося незадовільним. Робота сільської мережі була вкрай незадовільною. Постійно збільшувалася кількість бездіяльних кіноустановок.
Причиною їх бездіяльності була відсутність кіномеханіків, пального,
коштів для проведення капітального ремонту.
Однією з причин незадовільної кінофікації села була відсутність
зв’язків із політвідділами МТС та районними організаціями кінотеатрів, невміння керувати кінобригадами. Залишалося недостатнім кінообслуговування школярів. У 1933 року не розгорнуто соцзмагання на
краще обслуговування глядача, не проводилася роз’яснювальна робота
про конкретні фільми18. Не поліпшилися умови роботи кіномеханіків,
внаслідок чого була велика плинність кадрів і прогули кіномеханіків.
Так, наприклад у 1933 році у сільській місцевості області працювало
153 кіномеханіка, на початок 1934 року їх залишалося 10019.
Складною залишалася робота з кінофікації в містах і райцентрах
у першу чергу через недоукомплектування кадрами. Так, наприклад у
Прилуцькому держкіно на 1 січня 1933 року працювало 18 осіб20, на
листопад 1933 року – 15 осіб. Цікаво, що у списку посад, крім суто
профільних спеціальностей, значаться: піаніст, скрипаль, плакатист21.
У Глухівському держкіно станом на вересень 1933 року працювало
12 осіб, на листопад цього ж року кількість осіб хоча й збільшилася на
4 одиниці, але для виконання планових завдань кадрів не вистачало22.
Складним залишалося питання щодо оснащення та ремонту приміщень. Відповідно до списку капіталовкладень на капітальні ремонти
і реконструкції приміщень на II квартал 1933 року державним трестом
“Українфільм” Чернігівській області були виділені кошти у сумі 5 000
крб. для ремонту приміщень міських кінотеатрів в містах Прилуки та
Глухові23. Цього ж року провести ремонтні роботи планувалося і в міських кінотеатрах Чернігова, Ромнів, Ніжина; районних Путивля, Новгород-Сіверського. Результати цієї роботи в документах не зафіксовані24.
Не кращими були результати роботи і в наступному році. Стан кіномережі у 1934 році був гіршим, ніж у попередній період: в області на
початок року нараховувалося 153 організації кіногалузі, 67 з яких були
бездіяльними (в порівнянні з 1933 роком – 187 всього, 27 бездіяльних).
Однак облвідділ тресту “Українфільм” не втрачав надії на покращення стану кіногалузі в області. Прогнозні показники на 1935–1936 роки
були такі: у 1935 році передбачалася кількість діючих організацій не
менше 157, кількість бездіяльних мала зменшиться до 25; у 1936 році –
172 діючих організацій (кількість бездіяльних організацій не обговорювалася)25.
При тресті “Українфільму” діяв навчальний комбінат, який готував
та здійснював підвищення кваліфікації кіномеханіків, пересувників,
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стаціонарників, шкільних учителів, звуковиків26. Ним була підготовлена та видана “Інструкція облвідділам та агентствам про запровадження
живого органічного зв’язку низових ланок трестівської кіномережі з заочниками та про організацію допомоги заочникам в їх навчанні”27.
Сектором кадрів тресту “Українфільму” була затверджена Програма техмінімуму для сільських кіномеханіків-пересувників, за якою
вони повинні були засвоїти основи електротехніки, оптики, кінотехніки та кіноапаратів, вміти доглядати за кіноапаратурою, знати первинну документацію обліку роботи пересувних кіноустановок, основи політграмоти, мати знання з протипожежної безпеки. Програма містила
теми, контрольні запитання, список літератури28.
За розпорядженням тресту “Українфільм” від 2 лютого 1934 року
№ 4/60 у лютому-березні 1934 року Чернігівський облвідділ тресту кінопромисловості проводив перевірку знань (техіспит) всіх кіномеханіків, що працюють в системі “Українфільму”. З цією метою в облвідділі,
кінобригадах були створені гуртки з вивчення техмінімуму. Керівними
матеріалами були лекції спеціальних дисциплін, методично розроблені
інструкції вивчення кінотехніки, контрольні та екзаменаційні роботи29.
Результати перевірки знань та список перевірених працівників направлялися до тресту “Українфільм” у квітні 1934 року30.
Одним із важливих шляхів поширення кінофікації була демонстрація фільмів для шкільної молоді. За наказом Чернігівського облвідділу
тресту “Українфільм” від 20 грудня 1933 року на час канікул у січні
1934 року в школах проводилися щоденні кіносеанси, задля чого були
виділені пересувні кіноустановки. З метою належного відпочинку школярів, облвідділом укладалися угоди зі школами, якими затверджувалася кількість кіносеансів, програми картин, форми та зміст масової
роботи, порядок грошових розрахунків31.
У зв’язку з прийняттям постанови ВУЦВК та РНК УСРР “Про будівництво у великих селах УСРР кінотеатрів” в Чернігівській області
було утворено обласний комітет з будівництва колгоспних кінотеатрів.
Чернігівський обласний комітет з будівництва колгоспних кінотеатрів розробив типову форму угоди між колгоспом, сільською радою,
уповноваженою особою з будівництва кінотеатру в селі, яка за вказівкою секретаря цього комітету мала бути впроваджена у найближчий
час. За угодою колгосп для будівництва об’єкта мав забезпечити робочою силою, транспортом, матеріалами (пісок, ліс, вапно, цегла тощо).
Для робітників виділялося продовольство (гаряча їжа), приміщення для
їдальні, гуртожиток та кошти для обслуговуючого персоналу32.
Незважаючи на утворення комітету, відповідальність за організацію будівництва сільських закладів кіно з облвідділу тресту “Українфільм” не знімалася. Облвідділом було підготовлено проект накреслення пунктів будівництва сільських стаціонарних кінотеатрів у
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Чернігівській області на 1934 рік. При накресленні цих пунктів звернено особливу увагу на забезпечення кінотеатрами в першу чергу основних 18 передових районів (за винятком тих, населення яких в селах не
перебільшує 400–500 осіб). В основу визначення пунктів будівництва
було покладено економічне значення району та його кінофікація, відсоток колективізації, економічна міць села та перспектива розвитку. Були
вибрані найбільші села в районі за кількістю населення. Отже, станом
на 1934 рік ситуація в області була така: на території 755 сільських рад,
що функціонували в області, було 57 стаціонарних кіноустановок, 78
пересувних, було визначено 37 пунктів будівництва33.
Згідно з Планом фінансування будівництва кінотеатрів у селі в 1934
році, що є додатком до постанови РНК УСРР № 187 від 16 березня
1934 року, у Чернігівській області було заплановано будівництво 9 кінотеатрів (у населених пунктах: Козацьке, Сорокошичі, Веркіївка, Недригайлів, Берюхи, Кархівка, Білі Вежі, Андріяшівка, Грем’яч), вартістю кожного в 300 тис. крб., загальною вартістю в 2 млн. 700 тис. крб.34.
У будівництві такої кількості кінотеатрів мали взяти участь 945 осіб35.
Однак, у доповідній записці керівника облкомунабанку голові облвиконкому та керівнику облфінвідділу від 22 травня 1934 року значиться, що коштів, запланованих на будівництво 9 сільських кінотеатрів у
1934 році, немає. Така ситуація пов’язана з відсутністю коштів у місцевих бюджетах, додатковими витратами на кінофікацію у 1933 році
та витратами на матеріали, заготовлені поза межами м. Чернігова. За
пропозицією банку, облфінвідділ мав додатково виділити кошти у сумі
100 тис. крб., вилучених із резерву 1933 року, інакше будівництво
об’єктів не розпочалося б взагалі36. Згадана сума коштів була виділена
з державного бюджету. У листі народного комісара фінансів УСРР від
19 липня 1934 року йдеться, що джерелами фінансування будівництва
кінотеатрів у вищезгаданих населених пунктах Чернігівської області є
не лише кошти з місцевих бюджетів, але й централізовані з держбюджету в сумі 100 тис. крб.37.
За наявною в документах інформацією облкомунбанку від 26 вересня 1934 року, всі 9 кінотеатрів, що будувалися в області, мали техпроекти, але при їх розробці в деяких населених пунктах не було враховано рельєф та ґрунт, тому виникала необхідність скоректувати ці
проекти. Крім того, не всі будівельні майданчики були оснащені робочими кресленнями. Загалом на будівництво 9 кінотеатрів Чернігівської
області на вересень 1934 року було витрачено коштів у сумі 1 млн.
280, 8 тис. крб.38. Хоча фінансування будівництва було безперервне,
однак проблемні питання залишалися. Це стосувалося некомплектності матеріалів: одних видів було завезено на об’єкти повну кількість,
інших – частину. Не належним чином було організовано соцобслуговування робітників – у деяких населених пунктах гуртожиток для ро-
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бочих не надавався39. Таким чином, комітетом з будівництва зроблено
висновок, що будівництво кінотеатрів у Веркіївці, Берюхах, Грем’ячі
слід було законсервувати через неможливість завершити його до кінця
1934 року; призупинити будівництво об’єктів у Недригайлові, Сорокошичах через те, що на об’єктах не складено кошторису; будівництво
інших 4 кінотеатрів могло бути завершено лише за умови виконання
певних заходів (виконання робіт у короткі строки, повне забезпеченням
будматеріалами, покращення соціально-побутового обслуговування робітників)40. Паралельно облкомітетом проводилась робота з постачання
кіноапаратури райвиконкомам, до яких належали населені пункти, де
планувалося будівництво кінотеатрів41.
Облкомітет з будівництва вів листування з керівництвом південнозахідних залізничних доріг щодо необхідності поставки вантажу залізницею42, цукрозаводами щодо поставки вапна43, райвиконкомами про
необхідність здійснювати особистий контроль за ходом будівництва44.
Повернімось до загального стану кіномережі. На 1 липня 1934 року
у віданні облвідділу тресту “Українфільм” були держкінотеатри, дитячі
кіно, райкінотеатри, сільські стаціонарні та пересувні мережі, що ними
безпосередньо керували Конотопське та Ніжинське міжрайонні агентства, Конотопський прокатний пункт, Чернігівська обласна майстерня
для ремонту кіноапаратури та фотоательє.
Держкінотеатри були в Чернігові, Ніжині, Глухові, Прилуках і Ром
нах. У I півріччі 1934 року всі кінотеатри були діючими, але з невели
кими простоями через брак електроенергії. Приміщення держкіно не
відповідали вимогам. Репертуар німих кінофільмів був застарілий. Нових картин бракувало. Демонстрування старих фільмів призводило до
зменшення відвідувань. Технічний стан картин не задовольняв потреби
перегляду фільмів. Звукових картин було мало. Кадровий склад держкінотеатрів потребував покращення.
У цей період в області працювало 2 дитячих кінотеатри – в Чернігові та Прилуках. Перед демонстрацією фільмів з дітьми в фойє влаштовувалися танки, ігри, розмови. Дитячі будинки раз на 5 днів обслуговувалися безкоштовно. Частково було налагоджено співпрацю з
дитсадками. Бракувало певного підбору картин дитячої тематики.
На теренах області на 1 липня 1934 року залишилося 6 райкінотеатрів. Всі вони працювали не найкраще через низку причин: приміщення
належали не “Українфільму”, а іншим організаціям, які їх не ремонтували; погано було налагоджено постачання електроенергії; одна й та ж
картина демонструвалася через короткий проміжок часу, що призводило до поганого відвідування кіно. Деякі кінотеатри потребували заміни
керівного складу. Жоден із райкінотеатрів не покривав своїх витрат.
Найгіршим було обслуговування села. Кіномережа не задовольняла культурного попиту сільського населення. Кіноапарати були старих
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конструкцій, часто виходили з ладу. Бракувало запасних частин, ремонт
проводився неякісно. Репертуар картин був старий і малоцікавий. Нові
картини до села доходили з великим запізненням, бракувало кадрів кіномеханіків. Вищезгадані Ніжинське та Конотопське міжрайагенства з
оперативною роботою не справлялися. Сільська мережа працювала з
величезними збитками в майже 15 тис. крб., а якщо додати ще й витрати на утримання мережі, то загальні збитки становили понад 53 тис.
крб.45.
Такі наслідки роботи потребували докорінних змін.
Відповідно до постанови РНК № 733, у якій наголошувалось про
максимальне наближення керівництва до кіновиробництва, збільшення
зацікавленості місцевих органів у поліпшенні якості роботи, забезпечення скорочення управлінських видатків, вся наявна мережа кінотеатрів, кіностаціонарок, кінопересувок, фото підприємств передавалася у
відання облвиконкомів46.
Таким чином, облвідділ державного тресту “Українфільм” був ліквідований 1 жовтня 1934 року на підставі постанови РНК УССР № 733
від 22 липня 1934 року “Про реорганізацію тресту Українфільму” у
зв’язку з передачею своїх повноважень управлінню кінофототресту
Чернігівського облвиконкому47.
Новостворена установа мала статус юридичної особи, діяла на засадах госпрозрахунку за планом, розглянутим облвиконкомом та затвердженим трестом “Українфільм”. Установа знаходилася в господарсько-адміністративній підпорядкованості облвиконкому, здійснювала
управління діяльністю всіх міських і сільських кінотеатрів, кінопересувок, фотопідприємств і допоміжних підприємств; здійснювала політичне і художньо-ідеологічне керівництво культобслуговування кіноглядача; будівництво нових кінотеатрів і поширення кіно і фотомережі
по всій області; розпоряджалася фондом кінофікації на основі чинних
нормативних актів48.
Станом на 1 січня 1935 року в Чернігівському облкінофототресті
працювало 42, 5 штатні одиниці, найвища заробітна плата становила
500 крб., найменша 75 крб. До структури входили керівні посади директора та його заступника, сектори міської, сільської кіномережі, фото та
юнсектор, спецчастина, група постачзбуту, звідно-планова група, звідна бухгалтерія, загальний відділ49. Однак кінофототрест Чернігівського
облвиконкому розпочав діяти лише після виділення асигнування для
ліквідації проблемних питань за підсумками інвентаризації облвідділу
тресту “Українфільм”; забезпечення області необхідною кількістю кіноапаратури та необхідними капіталовкладеннями50.
Мотуз В. Український кінематограф в умовах наступу тоталітаризму. –
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nztnpu_ist/2009_2/materialy/2009_2/Motuz.
1
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Проанализированы документы Черниговского областного отдела государственного треста кинопромышленности “Украинфильм”. Особое внимание
уделено вопросам проведения кинофикации в сельской местности в начале
30-х годов XX века.
Ключевые слова: Черниговский областной отдел государственного треста кинопромышленности “Украинфильм”; киносеть; кинофильм; зритель; киноаппаратура.
The article analyses the documents of the Chernihiv Region branch of the
“Ukrainefilm” State cinema production society. The mane focus is on the carrying
out of adaptation of the cinema in the villages at the beginning of 1930-es of 20
century.
Key words: the Chernihiv Region branch of the “Ukrainefilm” State cinema
production society; the cinema net; the film; the viewer; the cinematographic equipment.
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УДК [930.253:656.615](477.72)

І. В. Лопушинська*

Генічеський морський порт у докумЕнтах
державного архіву Херсонської області
Здійснено огляд фондів та видань науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Херсонської області, що висвітлюють роботу Генічеського морського порту.
Ключові слова: Генічеськ; Херсонщина; порти Азовського моря; морська торгівля; пасажирські перевезення.

Херсонський край здавна вважався аграрним регіоном. Значна кількість вирощеної сільськогосподарської продукції потребувала місць
переробки, ринків збуту та вчасної доставки до них. Задовольняли ці
потреби морські порти. Херсонщина омивається двома морями – Чорним та Азовським. Історія виникнення Херсонського морського порту непогано вивчена, чого не можна сказати про історію Генічеського
морського порту.
Власне портова територія існувала у Генічеську від його заснування. Місто розташоване у південно-східній частині Приазовської низовини, на узбережжі Утлюцького лиману Азовського моря і протоки
Тонкої, яка з’єднує лиман із Сивашем1. Перша загадка про Генічеськ
належить до 1784 р.2, коли на берегах Азовського моря та Сивашу виникло невелике поселення Усть-Азовськ, яке згодом отримало назву
Генічеськ. Містяни займалися хліборобством, вівчарством та рибальством. Значного розвитку отримало також видобування солі. У 1835 р.
від Генічеська по Арабатській стрілці було прокладено поштовий тракт
до Феодосії. Розташований на шляху, Генічеськ з часом став одним з
центрів Приазов’я, через який за кордон експортувалися хліб, сіль, вовна. Тоді ж з’явилися перші споруди майбутнього порту3.
У доповіді члена Товариства сприяння Російському торговому мореплавству інженера Н. А. Сахновського зазначається, що у 1882 р. у
місті Генічеськ відсутнє те, що зазвичай вважається морським портом,
а саме: “частина моря, що захищена від хвиль або басейн, виритий у
березі, до яких заходили б кораблі дальнього плавання, що мають глибоку посадку, та які б завантажувалися прямо з набережної або з вагонів залізниці, – а існує лише природній, нічим не захищений рейд”4.
У Генічеському порту вантажі до суден підвозились від пристані кабо* Лопушинська Ірина Володимирівна – головний спеціаліст відділу
використання інформації документів Державного архіву Херсонської області.
© І. В. Лопушинська, 2014
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тажними суднами з мілкою посадкою. Каботажні судна, що стояли на
відкритих рейдах, часто зазнавали аварій, зривалися з якорів, руйнувалися хвилями, також протікали трюми, що призводило до підмочування вантажів. Для усунення цих негараздів потрібно було збудувати
порт, використавши природний рейд.
Зазначимо, що впродовж останньої чверті ХІХ ст. здійснюються
офіційні розвідки стосовно будівництва Азовських портів. У 1875 р.
розроблено проект покращення Генічеського порту, яким визначалося
п’ять різних місць для прориття поглибленого морського каналу як варіантів територіального розміщення порту. За результатами пошукових
робіт, у 1893 р. було розроблено план Генічеського порту, за яким передбачалося прорити поглиблений підхідний морський канал до 12 футів, звести будівлю пароплавного агентства, дерев’яні та цегляні хлібні
комори, лоцмейстерську казарму5.
Обсяги перевезень Генічеського порту почали зростати з 1876 р.,
коли від новозбудованої залізниці Лозова – Сімферополь було прокладено залізничну колію до м. Генічеська. З порту щороку відправлялося
понад 4 млн. пудів зерна на експорт. Так, у 1887 р. через Генічеський
порт було вивезено зернових на 1 млн. 311,3 тис. рублів. Порт обслуговував як каботажні перевезення, так і міжнародні. Впродовж 1887 р.
до Генічеського порту зайшло 115 каботажних суден та 22 судна під
іноземними прапорами6.
На кінець 1880-го р. у Генічеському порту налічувалося 13 суден,
серед власників яких були генічеські міщани Федір Янаті та Микола
Караданай. Вісім із тринадцяти суден були збудовані на місці, у Генічеську, а саме: катер “Ілля”, трамбаки “Єлизавета”, “Святий Іоан”,
“Святий Миколай”, “Свята Анастасія”, “Пликсевра” та “Травіата”, а
також голет “Владислав”. Всі судна, приписані до Генічеського порту,
мали патент на “мале плавання”7.
Юридичну основу свого існування Генічеський порт отримав лише
у 1898 р., коли законом Російської імперії “Про відчуження приватного
земельного нерухомого майна під облаштування порту, який будується
у м. Генічеську”, чотири десятини сімсот шістдесят квадратних сажень
землі з будівлями, що розташовувались на ній, було віддано під облаштування у м. Генічеську порту8.
У 1912 р. від міської станції до Генічеського порту прокладено залізничну колію протяжністю до 1 км9. Порт стрімко розвивався, товарообіг набирав обертів, місто розширялося, збільшувалася кількість
населення. В.Піхуля зазначає, що у навігаційний період 1913 р. вантажообіг порту досягав 25 млн. пудів на рік, із них 6 млн. пудів у каботажі. За кордон вивозили зерно, борошно, вовну. У каботажі – сіль,
борошно, вугілля, дрова. На вантажних роботах щоденно працювало до
800 людей. Ці роботи здійснювались вручну10.
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Вищезазначені дані про історію Генічеського порту часів Російської імперії містяться у друкованих виданнях того часу, статистичних збірниках, атласах карт та відомостях Імператорського товариства
сприяння Російському торговому мореплавству. Цікаві матеріали подано у краєзнавчих дослідженнях, зокрема у роботі В. Піхулі “Генічеськ
та генічани”, де цілий розділ “Порт – серце міста” присвячений історії
порту. Текст ілюстровано багатьма світлинами.
Документи з історії порту за 1898–1922 рр. на зберігання до Державного архіву Херсонської області не надходили. Відсутність архівних
документів за вказаний період пояснюється постійними адміністративно-територіальними змінами, що безпосередньо стосувалися міста. Так,
на момент заснування порту Генічеськ був містом Мелітопольського
повіту Таврійської губернії, яка була ліквідована у березні 1918 р. З
цього ж року місто входить до складу Катеринославської, з 1920 р. –
Олександрівської, з 1921 р. – Запорізької, а з 1922 р. – знову Катеринославської губернії11,. Після ліквідації губерній, а згодом і округів у
1932 р. Генічеський район належав до Дніпропетровської, а з 1939 р. –
Запорізької області12. І лише після визволення території Херсонщини
від нацистської окупації та утворення за Указом Президії Верховної
ради СРСР від 30 березня 1944 р. Херсонської області, до її складу
увійшов Генічеський район13.
Основний масив документів радянської доби, що містять відомості
про роботу Генічеського порту, відклався у кількох архівних фондах,
а саме: “Генічеський повітовий виконавчий комітет”, “Генічеський районний комітет Компартії України”, “Виконавчий комітет Херсонської
обласної ради”, “Херсонський обласний комітет Компартії України”,
“Виконавчий комітет Генічеської районної ради”, “Виконавчий комітет Генічеської міської ради”, “Генічеське повітове статистичне бюро”.
Хронологічно ці фонди охоплюють період з 1920-х до 1960-х рр. Здебільшого це доповідні записки про стан та розвиток порту, що розглядалися на засіданнях виконавчих комітетів, історичні довідки, а також
накази про призначення на посаду відповідальних працівників портової адміністрації, звіти про роботу партійної ланки. Використовуючи
зазначені документи, можна частково відтворити історію порту після
Громадянської війни, його роботу у 1920–1940-х рр. та після закінчення Великої Вітчизняної війни.
Перші документи про діяльність Генічеського порту в післяреволюційний період відклалися у матеріалах перепису установ Катеринославської губернії у жовтні 1922 року. Зафіксована картка установи – Управління Генічеського торгового порту – Морагенства, яке
підпорядковувалося Народному Комісаріату шляхів сполучення та розташовувалося по вул. Морській, № 16. Географічно порт обслуговував
територію від с. Кирилівки до с. Чокрак. Генічеський торговий порт у
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радянський час почав працювати у грудні 1920 р., знаходився на держзабезпеченні. За штатом в управлінні працювало 4 службовці та 3 робітники. Із семи осіб чоловічої статі старше 18 років один отримував
ставку кваліфікованого робітника. Службовці отримували зарплатню
згідно зі ставками Союзу Державного пароплавства14.
Основні документи, що стосуються Генічеського порту, – це численні резолюції про відновлення його роботи, проведення ремонту причалів, зруйнованих під час Громадянської війни. Так, у доповіді Генічеського повітового виконавчого комітету від 16 липня 1923 р. “Про
використання Генічеського порту для експорту хліба” зазначалося, що
через повну руйнацію Генічеського порту, пристані та складів, а також
нестачу коштів на ремонт і робіт по розчищенню каналів, транспортна
секція Генічеського повітового комітету вважає недоцільним його відновлення15.
Роботи з відбудови порту були зупинені та розпочалися лише у
1926 р. Генічеський районний комітет Компартії України 1 квітня
1926 р. прийняв резолюцію: “…Генічеський порт може служити за
своїм географічним положенням дуже зручним експортним і імпортним пунктом, але потрібне його відновлення, тому просити окружний
виконком підтримати перед центром подане Президією райвиконкому
прохання про відновлення порту”16.
Упродовж 1927 р. на території Генічеського порту було відремонтовано дві ділянки пристані довжиною 56 та 74 пог. саж. Того ж року
було ухвалено рішення про відновлення експорту хліба через порт Генічеськ (до 1927 р. такі перевезення здійснювалися через порт Феодосію)17.
Завдяки відновленню вантажних перевезень у 1928 році наглядач
порту тов. Стешенко ставить питання перед окружним партійним комітетом, Бердянським портом та Центральним управлінням морського
транспорту щодо переведення Генічеського приписного пункту 3 розряду у Генічеський приписний пункт 1 розряду. Такі зміни мотивувалися тим, що Генічеський порт був на 90 % відновлений у порівнянні з
його дореволюційним станом та готовий до експлуатації18.
На заваді розвитку порту стало замулення підхідного каналу, яке
вдалося частково ліквідувати впродовж 1928–1929 рр., коли на території порту було проведено днопоглиблювальні роботи землечерпальним
караваном із Керченського порту19.
У 1929 р. бюро Генічеського парткому ухвалює резолюцію “Про
перспективи розвитку Генічеського порту”, де зазначається, що Генічеський порт є одним із важливих у економіці Мелітопольського
округу. Його товарообіг становив 18 млн. пудів на рік, але після Громадянської війни він різко упав і поступово став збільшуватись лише
з 1927 р. Генічеський порт станом на 1929 рік був, головним чином,
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портом для хлібних вантажів, мав глибину підхідного каналу 12 фут.
Через мілководність та відсутність устаткування, а також складських
приміщень для експортної діяльності порт втрачав багато коштів. Тому
бюро районного партійного комітету ухвалює рішення про здійснення
першочергових заходів щодо покращення діяльності порту, а саме: поглиблення морського каналу до 24 фут.; спорудження огороджувальних дамб каналу з метою зменшення його занесення; спорудження
внутрішнього басейну; спорудження набережних із закладкою ґрунту
на 30 фут.; спорудження механізованих складських приміщень для зерна приблизно до 2 тис. тонн; спорудження під’їзних колій; побудови
окремої пристані з під’їзною колією для навантаження солі; придбання
моторного двигуна (мотовоза) для розвантаження території порту від
вагонів та забезпечення своєчасної доставки солі з безпосереднім перевантаженням на пароплави та добудування комор на місці видобування
солі20.
Проте здійснити передбачені заходи з покращення роботи порту не
вдалося. Вже у 1931 р. Генічеський районний партійний комітет знову
ухвалює рішення про прориття нового підхідного каналу, розширення
акваторії порту, побудову нових складських приміщень та ін. У цей
час у місті будується бавовняний завод, сировину для якого, а також
виготовлену заводом продукцію планують вивозити через Генічеський
порт21.
Новим етапом у діяльності порту стало відкриття пасажирських
перевезень у 1933 р., коли на лінії Керч – Генічеськ – Бердянськ було
поставлено парусно-моторне судно “Уч-Дере”, вантажний трюм якого
обладнаний для пасажирів22.
У 1935 р. здійснювалися роботи з озеленення портової території,
збудовано огорожу та звільнено територію від приватних мешканців23.
Вперше фінансові прибутки від діяльності порту у сумі 30 тис. крб.
були отримані у 1936 рр. У 1936–1937 рр. працівникам порту вдалося
зменшити виробничий простій суден, знизити собівартість переробки однієї тонни вантажу, за що працівники порту одержали премії. За
7 місяців 1937 р. порт отримав прибутку у сумі 50 тис. крб. Серед працівників порту налічувалося 17 стахановців, однак поширеним явищем
була низька трудова дисципліна серед працівників порту, частина яких
щоденно без дозволу виходила на підробітки до колгоспів24.
Упродовж другої половини 30-х рр. ХХ ст. збільшується вантажообіг Генічеського порту. У 1935 р. він становив 58000 тонн, у 1936 р. –
83000 тонн, у 1937 р. – по плану вказувалася цифра у 92000 тонн. Зауважимо, що у цей же час використовувався метод ручної переробки
вантажу і постійно порушувалося питання щодо його механізації.
Того ж 1937 р. загострюється конфлікт між керівництвом Генічеського порту і Бердянського, якому він був підпорядкований. За 8 місяців
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1937 р. керівництво Бердянського порту лише раз відвідало Генічеськ.
Розглядався варіант перепідпорядкування порту безпосередньо Пароплавству, а не Бердянському порту25, але це питання так і не було вирішено.
Наприкінці 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. відбуваються часті
зміни керівництва порту. У жовтні 1939 р. начальником Генічеського морського порту було призначено Єременка Кузьму Антоновича. А
вже у квітні 1940 р. начальником порту став Штукатур Іван Лазаревич,
який очолив порт і у 1944 р. після звільнення міста від німецьких окупантів26.
У 1940 р. порт мав власну електростанцію, водопостачання, радіовузол, вантажну ділянку,товарообіг становив 70 тис. тонн в рік. Підхідний канал та акваторія порту забезпечували приймання суден з осадкою
до 4-х метрів, причальна лінія мала протяжність 272 метри. Планувалося збудувати лазню, гуртожиток та приміщення для очікування27.
Перед початком Великої Вітчизняної війни Генічеський порт жив
буденним робочим життям: ремонтувалися обладнання електротранспортерів, причал, здійснювалося налагодження роботи електромережі
порту і його електростанції, планувалося відкриття їдальні для працівників порту28.
Потрібно зауважити, що документи за 1941–1944 рр. по м. Генічеську та його підприємствам на зберігання до державного архіву області не надходили, тому прослідкувати діяльність Генічеського порту
у роки нацистської окупації немає змоги.
Генічеськ було звільнено військами Червоної Армії 30 жовтня 1943
року29. За часів окупації порт зазнав значних руйнувань: знищені система водопостачання, частина причалів порту, обмілів підхідний канал.
У 1944 році розпочалися роботи з відновлення порту – почали працювати портова електростанція, механічна, теслярська майстерні та кузня. Проте пристань не була очищена від сміття, не були підготовлені
складські приміщення, колектив порту часто використовувався не на
відновлювальних роботах, а займався виловом риби30.
На 1 грудня 1946 р. Генічеський порт знаходився у позаексплуатаційному стані. Працівники переважно виконували позапортову роботу.
Так, механічна майстерня та будівельно-ремонтна група виконували
сторонні замовлення районних організацій; місцеві позапланові перевезення вантажу виконувалися у незначних обсягах; у риболовному господарстві працювало 8 рибалок. Через відсутність державної дотації ці
роботи були єдиним джерелом існування працівників порту.
Технічне обладнання порту у 1946 р. складалося з одного вантажного складу на 160 кв. м; двох причалів, загальної протяжністю 107
погонних метрів; вантажно-розвантажувальної механізації: 4-х стрічкових транспортерів типу “Январець”, завдовжки 5 погонних метрів
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кожен, що знаходилися у експлуатаційній готовності; однієї вантажної
автомашини марки ГАЗ-АА; механічна майстерня була обладнана 1 токарним, 1 гвіздковим, 1 наждачним верстатом, електрозварювальним
апаратом; кузня мала 1 горно ручного дуття, теслярське відділення з
одним верстаком; електростанція потужністю 36 квт. у робочому стані
не використовувалася; службово-допоміжний флот складався з мотоботу, тоннажністю 7 тонн та потужністю 17 кінських сил; 4 вітрильних
баркасів, вантажопідйомністю від 0,5–2 тонн кожен; 3 веслових баркаси, вантажопідйомністю від 0,5–2 тонн кожен. Глибина біля причалів
порту була мінімальна – 12 м, бухта була очищена повністю, очищення
підхідного каналу не проводилося.
На території порту були розташовані службово-промислові будівлі:
цегляні будинки управління порту, механічної майстерні та вантажного
складу31.
У доповідній записці “Про перспективи розвитку Генічеського порту” начальника Генічеського порту В. І. Андрєєва від 19 червня 1947 р.
вказано, що нормальна експлуатаційна робота порту не була відновлена, крім незначних надходжень у порт рибної продукції для рибзаводу,
інший вантажний обіг у порту не здійснювався32. Станом на 1947 р.
у порту було відновлено 2 дерев’яних причали, склад для вантажів,
механічні майстерні, електростанція та водогін. Акваторія порту була
очищена від затоплених суден, проведено тралення бухти та вхідного
каналу33.
З весни 1944 р. налагоджуються баркасні перевезення пасажирів
через протоку Тонку, пасажирські перевезення на лініях Генічеськ – Бірючий острів та Комісарівка – Генічеськ було відновлено у 1954 році34.
З 1947 по 1956 рр. проводяться роботи з відновлення зруйнованої у
роки Великої Вітчизняної війни залізничної колії до Генічеського порту35 довжиною 1 км. У документах архівного фонду “Херсонський обласний комітет Компартії України” збереглося майже дев’ятирічне листування з цього приводу. У багатьох документах відображене прохання
надіслати техніку для поглиблення підхідного каналу. Однак, попри всі
труднощі, у п’ятдесятих роках ХХ ст. Генічеський порт починає нарощувати обсяги вантажних перевезень. Так, у 1953 р. через Генічеський
порт було перевезено 731 тонну вантажів, а у 1957 р. – 6543 тонн36.
Але, як зазначає В. Піхуля, вантажообіг Генічеського порту у радянські
часи не досяг показників початку ХХ ст.37.
З 1960-х рр. інформація про діяльність Генічеського порту поступово зникає із документів архівних фондів, що пов’язано з його прямим підпорядкуванням Бердянському порту. В основному документи
представленні рішеннями виконавчого комітету Генічеської районної
ради про виділення земельних ділянок під будівництво житлових будинків для працівників порту, прокладання асфальтованої дороги до
порту тощо.
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Історія промислових підприємств регіону – це перспективний напрям дослідження економічного розвитку рідного краю, адже і нині
Генічеський порт залишається одним із важливих центрів вантажних
перевезень сучасної України.
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Проведен обзор фондов, а также изданий научно-справочной библиотеки
Государственного архива Херсонской области, которые освещают работу Генического морского порта.
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There is presented the review of collections and the editions of the Scientific
Library of State Archives of Kherson Region, than highlight the work of the
Genichesk Sea Port.
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УДК 930.253:[929+75](477)

Д. В. Нестерчук*

Гілка Шевченківського роду
(до 140-річчя від дня народження
Фотія Степановича Красицького)
Публікація репрезентує особовий фонд художника, педагога Ф. С. Красицького, що зберігається в ЦДАМЛМ України. Висвітлено основні етапи
життя і творчості митця та деякі невідомі факти біографії.
Ключові слова: художник; викладач; документ; картина; малюнок; матеріали; педагогіка.

Фотій Степанович Красицький народився 24 серпня 1873 р. у
с. Зелена Діброва Звенигородського повіту Київської губернії. У
1888–1889 рр. навчався коштом Київської громади та М. Лисенка
у Київській рисувальній школі (у М. Пимоненка), 1892–94 рр. –
в Одеській рисувальній школі (у К. Костанді), 1894–1901рр. – у
Вищому художньому училищі при Петербурзькій АМ (у І. Рєпіна).
Більшу частину свого життя присвятив педагогічній роботі. Викладав
у Київському художньому училищі, Миргородському художньокерамічному технікумі, з перервами – у Київському художньому
інституті (1920–30-ті рр.). Автор багатьох посібників із теорії і практики
викладання образотворчого мистецтва. Писав жанрові картини на теми
з життя і побуту селян та історичного минулого України: “За обідом”
(1898), “Гість із Запоріжжя” (1901/1916), “У свято” (1902), “Подруги”
(1905); автор живописних і графічних портретів видатних діячів
української культури і науки: М. Старицького, М. Садовського, Лесі
Українки, Т. Шевченка, І. Франка, Олени Пчілки, М. Грушевського,
Д. Яворницького, М. Терещенка. Один із засновників та співробітників
сатиричного журналу “Шершень” (1906). Викладав і завідував
художньо-друкарською школою у Києві (1908–1917). Брав участь у
роботі з охорони та збереження пам’яток мистецтва.
Помер 2 червня 1944 р. у Києві.
На Пріорці у садибі родини Красицьких відкрито меморіальний
будинок-музей Ф. Красицького.
У художній традиції України зафіксовано не один випадок
родинного наслідування мистецької справи – Левицькі, Мурашки, Кричевські, Якутовичі.
* Нестерчук Дмитро Васильович – головний спеціаліст відділу вико
ристання інформації документів ЦДАМЛМ України.
© Д. В. Нестерчук, 2014
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Тарас Шевченко мав гідного наслідувача в особі внучатого небіжа
Фотія Степановича Красицького (живописця, графіка, педагога, одного
із засновників Товариства діячів українського пластичного мистецтва),
батько художника був сином Катерини, старшої сестри Кобзаря.
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
(ЦДАМЛМ) України зберігає особовий фонд художника (ф. 96, оп. 1,
2, од. зб. 144, крайні дати документів 1833–1963 рр.)
Архів художника до ЦДАМЛМ України передавали рідні Фотія
Степановича, дружинна Ганна Фотіївна, доньки Ірина та Галина впродовж 1968 – 1973 рр. Слід зазначити, що архів Ф. Красицького був одним із перших, який поповнив фондосховища архіву-музею.
Фонд у повній мірі відтворює основні віхи творчості і біографії
художника, а також містить документи, які до певного часу не були
відомі широкому загалу.
Творчі матеріали Фотія Красицького зберігаються в архівному і музейному сховищах ЦДАМЛМ України. Графічні твори містяться в архівному сховищі, живописні – в музейному. Твори графіки представлені навчальними альбомами художника за 1888–1905 рр. та конспектом
із анатомії з навчальними замальовками (1895). Документи належать
періоду навчання в школі М. Мурашка, Одеській рисувальній школі,
Вищій художній школі при Академії мистецтв у Петербурзі та часів
творчого змужніння художника після закінчення навчальних закладів.
Крім альбомів із малюнками, серед творчих матеріалів – графічні
портрети Т. Шевченка, Марка Вовчка, М. Коцюбинського, Автопортрет та інші портретні роботи1.
Живописна спадщина з музейного сховища репрезентує ранній період творчості митця кін. ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема пейзажі – “Після
водохрещення” (1896), “Околиця села”, “Дубовий гай”2. Інші живописні роботи представлені начерками, ескізами, етюдами. Серед них два
ескізи до відомої картини “Гість із Запоріжжя” (1901) – екзаменаційна
робота Ф. Красицького при закінченні художньої школи при Академії
художеств у Петербурзі3; ескіз портрету Лесі Українки (1904);4 два ескізи до незакінченої картини “Смерть Шевченка” (1940)5.
У 1920-х рр. Ф. Красицький працює у жанрі рекламних плакатів до
кінофільмів; зберігся плакат до кінофільму “Митя” (1927) виробництва
Одеської кіностудії6.
Окрім малярської творчості, Фотій Степанович присвятив значну
частину свого життя педагогічній роботі. Сплав теорії і досвіду стали основою для написання теоретично-практичних посібників із викладання образотворчого мистецтва. Найвідоміша праця “Рисування
та малювання” (1929) зберігається в архіві в машинописному варіанті7,
окремим документом представлені рисунки та креслення Ф. Красицького до цього посібника8.
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Серед інших робіт, які зберігаються у розділі “Творчі документи”:
“К  вопросу как поднять изобразительную грамоту в школе” (1933)9;
“В помощь красноармейским самодеятельным кружкам” (1935) ф. 96,
оп. 1, од. зб. 51; “Основы грамоты изоискусства” у трьох рукописних
томах (1937)10; “К вопросу о методике преподавания изобразительной
грамоты в художественной школе” (1937–1939)11; “Методика й дидактика навчання навиків рисування й для вчителів, учнів та самонавчання” (1930-і).12 Збереглась значна епістолярна спадщина художника (з
кінця ХІХ ст. – по 1944 р.). Листи рідних С.А. Красицького (батька),
К. С. Красицького, Г.С. Красицького (братів), М.А. Красицького (дядька) до Фотія Красицького періоду його навчання в Одеській рисувальній школі та в Петербурзькій художній школі.13 Листи Ф. Красицького до членів своєї родини – дружині Г.Ф. Красицькій синам Петру і
Богдану за 1907–1939 рр.14 Серед кореспондентів Фотія Красицького В. Г. АверінІ, А.А. ЖдахІІ, М.І. СтрунниковІІІ, І.С. СвенціцькийIV,
О. А. КуріннийV, І. І. ТрушVI за 1897–1943 рр.15
Так знайомство з видатним галицьким художником Іваном Трушем
відбулося у 1905 р., коли Ф. Красицький вперше виставив свої картини у Львові. То була виставка робіт митців Східної і Західної України. Художник представив тут кілька жанрових картин із минулого й
сучасного життя народу: “Гість із Запоріжжя”, “Якби ви не панич...”,
“Біля криниці”, “У свято”, “Подруги”, портрети Михайла Старицького,
Лесі Українки, пейзажі шевченківських місць. Твори Красицького мали
успіх. Іван Труш відзначив творчість молодого художника на сторінках
“Артистичного вісника”.16 Він писав, що Красицький “вже цілком доспілий артист з власним виробленим поглядом на малярство і виробленою малярською технікою, якою поборює з успіхом часто і найбільші
труднощі”. Труш особливо підкреслював, що “як ученик звісного російського маляра Рєпіна” Красицький бере теми з навколишнього народного життя, “кладучи вагу, головно, на реалістичне оброблення”.
Він вказав на життєву вірогідність образів у жанрових картинах художника, на переконливу подібність його портретів і особливо високо оцінив полотно “Гість з Запоріжжя” та портрет Лесі Українки, написаний
з натури в Зеленому Гаї під Гадячем17.
Аверін Всеволод Григорович (1889–1946) – художник-графік.
Ждах Амвросій Андрійович (1855–1927) – художник, книжковий графік.
ІІІ
Струнников Микола Іванович (1871–1945) – художник, викладав у Київській художній школі, розписував Луцькі казарми у Києві (1919).
IV
Свенціцький Іларіон Семенович (1876–1956) – філолог, мистецтвознавець, директор Національного музею у Львові (1905–1952).
V
Курінний Олександр Авакумович (1852–1914) – живописець, графік.
VI
Труш Іван Іванович (1869–1941) – живописець, художній критик.
I
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Біографічні документи, матеріали про Ф. Красицького становлять
один із найбільших масивів документів особового фонду художника.
Хронологічні межі документів за 1888–1944 рр., починаючи від посвідчення про закінчення Дубравської церковно-приходської школи18,
закінчуючи некрологом за 4 червня 1944 р.19 Документи відтворюють
все свідоме доросле життя художника: навчання, набуття професії, особисте життя, матеріали про роботу, службова діяльність, матеріали про
нього (рецензії).
Біографічні матеріали представлені великою кількістю особистих
документів: випискою з послужного списку, свідоцтвом про народження, паспортом, трудовим списком, посвідченням профспілки художніх
працівників, профспілковими та пенсійними книжками, свідоцтвом про
закінчення навчальних закладів, свідоцтвом про смерть, листуванням з
установами з творчих питань, службовими документами (з педагогічної
діяльності).
Докладне вивчення цих документів дає можливість уточнити біографічні факти з життя художника. На жаль, в колишніх і сучасних
довідниках, енциклопедіях знову продовжують подавати неточні біографічні факти з життя Ф. Красицького. Для прикладу – навчання в
Київській рисувальній школі подається за 1888–1892 рр., якщо звернутися до архівного документа – посвідчення про закінчення цієї
школи Красицьким за 2 серпня 1889 р. за підписом М. МурашкаVII та
І. СелезньоваVIII,20, то виходить, що навчання тривало лише дев’ять місяців. Після чого продовжив навчання в Одеській рисувальній школі, а
не в художньому училищі, як це повторюється в довідниках. Доказами
є свідоцтва Одеської рисувальної школи про отримання Ф. Красицьким двох бронзових медалей і однієї срібної за успіхи в живописанні
(1893–1894 рр.)21. Ще однією з помилок довідкової літератури є вказівка про закінчення Петербурзької Академії Художеств, однак оригінал
свідоцтва і автобіографії свідчать, що художник навчався і закінчив
Вище художнє училище при Академії Художеств із правом викладати
в середніх навчальних закладах22.
Після закінчення художнього училища з 1901 р. по 1906 р. Ф. Красицький займається виключно малярською творчістю, згідно зі Свідоцтвом імператорської академії художеств за 5 травня 1903 р. Ф. Красицький відряджався у різні місця Росії для художніх робіт із натури23,
в цей час створюється ряд картин. Виставляє вперше свої роботи у
Львові 1905 р., одружується з Ганною Крекотень, переїздить до Києва
Мурашко Микола Іванович (1844–1909) – живописець, педагог, засновник Київської рисувальної школи (1875).
VIII
Селезньов Іван Федорович (1856–1936) – живописець, педагог, викладав у Київській рисувальній школі М. Мурашка.
VII
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Рисунки Ф. Красицького
до роботи.
Методика викладання
та малювання, 1930-і.
Пап., туш., перо, олів.
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1,
од. зб. 59, арк. 46.

Рисунки Ф. Красицького
до роботи.
Методика викладання
та малювання, 1930-і.
Пап., туш., перо, олів.
ЦДАМЛМ України, ф. 96,
оп. 1, од. зб. 59,
арк. 38..
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Рисунки Ф.Красицького до роботи.
Методика викладання та малювання, 1930-і. Пап., туш., перо, олів.
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 59, арк. 56.

Ф. Красицький.
Автопортрет,
1890-і. Пап., олів.
ЦДАМЛМ України,
ф. 96, оп. 1, од. зб. 12,
арк. 1.
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Ф. Красицький. Леся Українка.
Ескіз до портрету 1900-і рр.
Полотно, олія. Музейний фонд
ЦДАМЛМ України.

Ф. Красицький. Пасіка. Ескіз до картини “Гість з Запоріжжя”, 1899. Полотно, олія.
Музейний фонд ЦДАМЛМ України.
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Ф. Красицький. Методика й дидактика навчання навиків рисування й малювання
для вчителів, учнів та самонавчання. Рукопис. Фрагменти, 1930-ті.
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 57, арк. 1.
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Ф. Красицький. Рисунок з
навчального альбому,
1895. Пап., олів.
ЦДАМЛМ України, ф. 96,
оп. 1, од. зб. 2, арк. 21.

Ф. Красицький.
Рисунок з
навчального
альбому, 1899.
Пап., олів.
ЦДАМЛМ України,
ф. 96, оп. 1,
од. зб. 1, арк. 27.
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Ф. Красицький.
с. Зелена діброва.
Рисунок з навчального
альбому, 1899.
Пап., олів.
ЦДАМЛМ України,
ф. 96, оп. 1,
од. зб. 1, арк. 92.

Ф. Красицький. Т. Г. Шевченко, що лежить на підлозі. Ескіз до картини
“Смерть Т. Г. Шевченка”. Полотно, олія.
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 32, арк. 1.
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Фото Ф. Красицького (сидить, четвертий зліва), Я. Затенацького, К. Трохименка,
Г. Світлицького, Ю. Михайліва, І. Хворостецького та ін. у студії АХЧУ Київ, 1927.
ЦДАМЛМ України, ф. 1125, оп. 2, од. зб. 318, арк. 1.

за адресою Андріївський узвіз № 15 – славнозвісний Замок Ричарда Левине Серце (нотаріальний запис)24. Сімейний стан художника вимагає
мати постійний вид заробітку. З 1906 р. починається його педагогічна
кар’єра.
Як згадує художник в своїх автобіографічних записах: “З того всього, що я мав за свої до цього часу художні праці, я не міг прожити,
тому що тоді на Вкраїні не було зовсім своїх музеїв та своїх покупців
на художні речі, а малювати “приємні картинки” для буржуазної кляси
на таке діло я не пристав. Отже я змушений був піти на службу, як
вчитель малювання, це діло також мені знане, бо вже з 1893 р. я мав
підробіток з приватних лекцій з малювання”25. Першим викладацьким
місцем роботи Фотія Красицького, як свідчить трудовий список митця,
стала перша жіноча духовна школа (1906 р.)26.
Цікавим документом до творчої діяльності художника є листування
з заключенням договорів за 1907–1918 рр. з чеськими та німецькою
фотохімографічними фірмами на виготовлення листівок його власних
творів27. У розділі “Творчі документи” зберігається ряд кольорових
листівок картин художника28. У червні 1941 р. відбулась перша персональна виставка художника, серед документів творчої діяльності – приймально-видатковий акт від 15 квітня 1941 р., де перелічені картини на
експозиції у червні 1941 р.29 Щодо цієї виставки зберігся цікавий документ – автограф огляду за 19 червня 1941 р. творчого шляху Ф. Кра-

огляди джерел та документальні нариси

199

сицького по виставці творів 1941 р. знаменитого київського художника,
мистецтвознавця М. Прахова. Наведемо декілька рядків з цієї роботи:
“Фотий Степанович со школьной скамьи определил свое место в
искусстве, как художника реалиста и, не возносясь в заоблачные сферы
модных увлечений правдиво и честно отражал в своем творчестве окружающую жизнь. В его Украине нет биографической сладости многих
работ Пимоненка в его сюжетах нет “анекдотов” модного в его время,
талантливого Владимира Егоровича Маковского.
Его рассказ прост и ясен, в тематических вещах и, что особенно
ценно, свободен от всяких литературных тенденций. Он не обличает,
не вскрывает общественные язвы, не поучает, а стремится, как можно
проще передать простые чуства простых и близких его сердцу людей”30.
До матеріалів, які стосуються педагогічної діяльності Ф. Красицького, належать довідки, посвідчення, витяги з наказів, трудові книжки про педагогічну роботу художника в різних установах: Київському
художньому училищі, архітектурному інституті, педагогічних курсах
ім. Б. Грінченка, Київському художньому інституті та Миргородському
художньо-керамічному технікумі.
Образотворчі документи представлені найменшою кількістю мате
ріалів. Крім того, відсутні персональні фото Ф. Красицького, його рід
них, близьких. У особовому фонді мистецтвознавця Я. Затенацького
зберігається групове фото київських художників, серед яких Ф. Кра
сицький у студії АХЧУ Київ, 192731. Світлини з особового фонду
містять індивідуальне фото Г. С. Бартківського; М. М. Коцюбинського
з дружиною; групове фото невстановлених осіб; а також ряд фото
репродукцій32.
Серед матеріалів членів родини Ф. С. Красицького відклались особисті документи батька художника Степана Антоновича Красицького:
лист С. А. Красицького до орендатора Зелено-Дубравської економії
(1880 р.); “Білет” на право виїзду С. А. Красицького на тимчасові заробітки (1892 р.)33.
Викликають зацікавлення документи дружини Г. Ф. Красицького,
пов’язані з земельною ділянкою садиби Красицьких за 1947–1948 рр.:
заява Ганни Красицької (11.Х.1947) та лист Голови спілки художників
В. Касіяна (17.Х.1947) до начальника відділу планування і забудови
м. Києва І. С. Козлова з проханням залишити за родиною земельну ділянку в розмірі 2700 м2. Листом від 4.08.1948 р. з відділу планування і
забудови міста в цьому проханні було відмовлено, загальну площу садиби закріпили в межах 1820 м2.34 У даний час на території цієї садиби
знаходиться меморіальний будинок Ф. Красицького.
Інші документи членів родини Ф. Красицького представлені особистими документами доньки Фотини, сина Петра, зятя О. Влизька35;
нотатками до родоводу Красицьких36.
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Документи з опису № 2 складаються з п’яти документів – саме вони
до 1990-х років перебували в І секретній частині архіву. Інформація,
яка міститься там, стосується років окупації Києва 1941–1943 рр. Фотій
Степанович Красицький, попри можливість евакуюватися, залишився
у Києві. Напередодні війни у Фотія Степановича, як згадувалось вище,
відбулась перша персональна виставка, але швидкий наступ німців на
Київ змусив художника переховувати полотна у себе вдома37.
Після того, як Київ залишила Червона Армія, населення міста опинилось у важких умовах для виживання. У той же час ОУН починає
відновлювати державні інституції України, створюється перший орган – Київська міська управа. З нею пов’язані документи, в яких фігурувала постать Ф. Красицького, а саме: Повідомлення завідувача відділу культури та освіти Київської міської управи ІванцоваIX про обрання
Ф. Красицького членом Комітету охорони пам’яток культури і старовини м. Київа та запрошення на перше засідання Комітету 25 жовтня
1941 р.;38 Наказ № 274 Відділу культури й освіти Київської міської
управи від 20.Х.1941 р. про призначення Красицького Фотія Степановича т. в. о. директора музею Т. Г. Шевченка з 15.Х.1941 р. за підписом
проф. ШтепиX, 39.
У часи окупації Ф. Красицький, незважаючи на хворобу, продовжував активно працювати, адже мусив годувати родину. Документи
творчої діяльності підтверджуються договорами й угодами художника
з металевим заводом “Двигун” (23 січня 1942 р.) на виготовлення металевих барельєфів І. Франка, Лесі Українки за оригінальними зліпками
Ф. Красицького та аналогічний договір із Київським експериментальним художньо-керамічним заводом (5 червня 1942 р.) на виготовлення
керамічних погрудь Т. Шевченка40.
Не полишав Фотій Степанович і педагогічну діяльність: із 1942
р. він викладав малювання у гімназії. Зберігся його рукопис “Програми викладання рисунку та малювання в 7, 8, 9 та 10 класах гімназії”
1942 р.41
До матеріалів часів окупації можна віднести і документ із опису
№ 1. Це лист І.С. Свенціцького до Ф. Красицького за 27 травня 1943 р.
Автор листа висловлює побажання виставити роботи Ф. Красицького в
Національному музеї у Львові.
...“Ваше письмо з 11. IV. одержав я тільки 25. V. Дуже мені прикро
було дізнатися з нього про Вашу недугу. В надії, що Ваше здоровля
вже покращало, я стрінув Ваше бажання виставити Ваші картини в Національному Музеєві з справжньою радістю. Давно мріяв я об тім, щоб
показати Ваше велике мистецтво тут у Львові та дати галицьким мистцям показ високих осягів у виразно українській тематиці...”42. Окрім
цього листа, інших документів, які б підтверджували, чи відбулась персональна виставка Ф. Красицького у Львові в 1943 році немає.
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Часи репресій 1930-х рр. не оминули родину Красицьких. У 1934 р.
розстріляли його зятя поета Олексу Влизька. Доньку Фотину вислали
на Урал. Навесні 1937 р. арештували іншого зятя – письменника Петра
Мельника. Старшу доньку Ярину з сином виселили до Башкирії. Негаразди родини відбились і на Фотієві Красицькому. 8 листопада 1937 р.
у приміщенні музею Народного мистецтва (нині Національний художній музей) відкрилась виставка робіт відомих українських художників,
але місця для картин Ф. Красицького не знайшлося. Художника звинуватили в “українському націоналізмі”, стали його ігнорувати й обмежувати у творчому житті.
22 вересня 1937 р. доцента Ф. Красицького було звільнено з художнього інституту. У справі № 2 з опису № 2 знаходиться ряд скарг і заяв
Ф. Красицького до ЦКП/б/У, Генерального прокурора УРСР, Обкому
спілки працівників мистецтва за 2 жовтня 1937 р. – 4 лютого 1938 р., в
яких він опротестовує своє звільнення з надуманих підстав адміністрації “родича ворогів народу”.
Згідно з Наказом Управління мистецтв при РНК УРСР від 27 жовтня 1937 р. Ф. Красицького було відновлено на посаді в інституті.43
Хоча адміністрація художнього інституту не поспішала з виконанням
цього наказу, що і змушувало і далі Фотію Степановичу скаржитись у
відповідні інстанції.
Особовий фонд № 96 являє собою цінну джерельну базу біографічних
матеріалів для вивчення постаті Фотія Степановича Красицького.
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 12–18.
Там само, од. зб. 24, 26, 27.
3
Там само, од. зб. 30, 31.
4
Там само, од. зб. 24, 26, 27.
5
Там само, од. зб. 32, 33.
6
Там само, од. зб. 40.
7
Там само, од. зб. 49.
8
Там само, од. зб. 59.
9
Там само, од. зб. 50.
10
Там само, од. зб. 52–54.
11
Там само, од. зб. 55.
12
Там само, од. зб. 57.
13
Там само, од. зб. 72, 73.
14
Там само, од. зб. 63, 64.
15
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 74, 75, 77.
16
І. Блюміна. “Української козаччини співець” // Культура і життя. –
1993. – 28 серпня. – С. 6.
17
І. Блюміна. Визначний художник Ф. Красицький // Образотворче
мистецтво. – 1973. – № 4.
18
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 84.
19
Там само, ф. 96, оп. 1, од. зб. 109.
20
ЦДАМЛМ України, ф. 96, оп. 1, од. зб. 84, арк. 2.
1
2
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Там само, од. зб. 84, арк. 3-6
Там само, од. зб. 84, арк. 9
23
Там само, од. зб. 84, арк. 12
24
Там само, од. зб. 84, арк. 11
25
Там само, од. зб. 48, арк. 2
26
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Публикация представляет личный фонд художника, педагога, Ф. С. Кра
сицкого, который хранится в ЦГАМЛИ Украины. Освещены основные этапы
жизни и творчества художника и некоторые неизвестные факты биографии.
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The article shows the personal fond of the painter and pedagogue F.S.
Krasytskyi stored in the Central State Archives Museum of Literature and Arts of
Ukraine. There are highlighted the main stages of life and career of artist as well as
unknown facts of his biography.
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“Завзятий хохломан”. Джерела до вивчення
літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького**
“Ів. Левицький – се великий артист зору,
Се колосальне, всеобіймаюче око тої України”.
І. Франко
Огляд матеріалів Івана Нечуя-Левицкого, що зберігаються у фондах
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
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Звертатися до класика української літератури Івана Левицького, на перший погляд, ніби легко, але виявилось не так просто.
Адже перу письменника належать не тільки славнозвісні повісті “Микола Джеря”, “Кайдашева
сім’я”, “Старосвітські батюшки
та матушки”, “Баба Параска і
баба Палажка”. Він є перекладачем Біблії (спільно із І. Пулюєм і
І. Нечуй-Левицький. 1869. НДБ
П. Кулішем), автором комедії “На
ЦДАМЛМ України.
Кожум’яках” (перероблена для
драматургії М.Старицьким “За двома зайцями”), а також близько 50-ти
прозових творів, літературознавчих й етнографічних досліджень.
Іван Семенович Нечуй-Левицький – прозаїк, драматург, перекладач, магістр богослов’я народився 25 листопада 1838 року у м. Стеблеві на Черкащині в сім’ї священика. Випускник Богуславського духовного училища, Київської духовної семінарії. Згодом – Київської духовної
академії, яку закінчив у 1865 р. у чині магістра богослов’я. Викладав
російську словесність у Полтавській духовній академії.
* Павлова Олена Федорівна – головний науковий співробітник відділу
використання інформації документів ЦДАМЛМ України.
** У публікації збережено стилістику та орфографію документа.
© О. Ф. Павлова, 2014
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І. Нечуй-Левицький (у центрі) серед студентів
Київського комерційного інституту. 1912.
ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, спр. 17.116.

З 1867 по 1884 рр. І. Нечуй-Левицький вчителював у гімназіях Каліша, Седлеця (Польща), Кишинева (Молдова). 19 квітня 1876 року в листі
до письменника Олександра Кониського він писав “ Ще бувши в Київській академії, я почав писати народну повість для “Основи”1.“Основа”
перестала виходити, і я покинув початок тієї повісті і загубив його. В
Полтаві я написав “Дві московки”, в Каліші “Рибалку”, в Седлеці “Причепу”2. Письменник брав участь в українофільських гуртках. Начальник Бессарабської жандармської управи в одному із звітів за 1881 р.
доповідав: “…в это время обращал на себя внимание учитель русского
языка Кишиневской гимназии, коллежский советник Иван Семенович
Левицкий, как завзятый хохломан”3. 1885 року за станом здоров’я подав у відставку і проживав постійно в Києві.
Сергій Єфремов згадував про свою першу зустріч із письменником
у 1892 році: “ …слухаючи мови господаря, яка мене просто вразила:
ми всі розмовляли хоч і по-українському, але з домішкою чужих слів, “семінарським жаргоном”, і вперше почув я чисту, образну, бездоганну
українську мову в Київі. Це була мова “Кайдашевої сімї”, “Бурлачки”,
“Хмар”, плила рівно, як музика, і чарувала тими несподіваними модуляціями, які вражають вас у розмові простих селянських бабів”4.
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Ще в 1956 році академік, директор Інституту літератури імені
Т. Шевченка Олександр Іванович Білецький порушував питання про
збереження творчої спадщини видатного письменника. Критик підготував до видання твори Нечуя-Левицького у чотирьох томах, закликав до
ґрунтовного вивчення спадщини й архівних джерел. “Архів Нечуя-Левицького, – за словами О. Білецького, – розкиданий по різних місцях,
ніким ще не описано і не вивчено. Критична література про НечуяЛевицького складається з невеликої кількості передмов та післямов і
ще меншої – узагальнюючих робіт, уже застарілих. Жодної радянської
монографії про нього поки що не створено. А тим часом давно б пора
подивитися на письменника, остаточно зрікшись невіджилих ще поглядів на нього просвітянської критики, відкинувши й згадку про той
розгром, якому піддавали Нечуя-Левицького вульгарні соціологи 20-х
років. Чого тільки вони не писали в своїх статтях та оглядах про цього “класика української літератури”! “Серце болить, а розказувать треба”, – як говорив Шевченко”5.
На сьогодні відомо про те, що документи Івана Левицького знаходяться в Інституті літератури імені Т. Шевченка НАН України та
Інституті рукописів Національної бібліотеки імені В. Вернадського.
Цю прогалину спробуємо заповнити за допомогою інформації про документальну спадщину митця, що зберігається у фондах Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Окрім особового фонду письменника, документи про нього відклалися у фондах
літературознавців Олександра Білецького /Ф.30/, Дмитра Косарика
(Ф. 513), Миколи Плевако (Ф. 271), Миколи Ткаченка (Ф. 256), Миколи
Пивоварова (Ф. 1068), Ніни Крутікової (Ф. 1091), перекладача Феофана
Скляра (Ф. 987), письменників Миколи Зерова (Ф. 28), Павла Тичини
(Ф. 464), Бориса Антоненка-Давидовича (Ф. 159), Євгена Кротевича
(Ф. 29), Спілки письменників України (Ф. 590).
Особовий фонд письменника започаткований у 1981 році за № 834
і складається з одного документа – листа (від 3 грудня 1891 року) Івана
Левицького до невстановленої особи Поліни Львівни про друк оповідання “Ніч на Дніпрі” у львівському часописі “Зоря”: “1891 року 3 декабря. Високоповажна Полино Львовно! Оповідання “Картини Днепра”
я послав тоді таки зараз, бо швидко після того мав виїздить на село.
Восени в одному № “Зорі” в кінці номера була надрукована звичайна
газетна одписка усяким авторам. Між іншим була й одписка на мій
адрес. Редактор Зорі звіщає, що рукопис “Картини” він дістав. Але я
бачу, що оповідання в Зорі й досі не надруковане – це може тим, що ще
й досі друкується чимала повість Чайченка “Соняшне проміння” і оце
тільки що скінчилось в останньому номері Зорі, який я дістав з почти.
Сподіваюсь, що після цього ми побачимо на листках Зорі: “Картини”.
Картини написані дуже симпатично і з картинами Дніпра поетичними. Суспільство вивидине й обмальоване сьогочасне, так що картини
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На відкритті пам’ятника І. Нечую-Левицькому у с. Стеблеві. 1968.
ЦДАМЛМ України, ф. 990, оп. 1, спр. 741.

читаються залюбки. Бажалось би, щоб автор ще змалював які картини
з тієї чи поетичної околиці. Бувайте здорові! Щиро поважаючий Вас
Ів. Левіцький. Київ”6.
У фонді Павла Тичини зберігається оригінальне фото 1912 року,
де Іван-Нечуй Левицький у колі студентів Київського комерційного інституту7.
Українські літературознавці Ткаченко Микола Михайлович, Пивоваров Микола Пилипович зібрали чималу теку з копій архівних документів про заборону друку творів українських письменників у царській Росії (1860–1896 рр.). Серед них – копії документів Головного
управління у справах друку від 10 і 16 травня 1886 р., надіслані до
київського цензора про заборону до друку творів Нечуя-Левицького
“Микола Джеря”, “Баба Параска і баба Палажка”, “Запорожці”, “Кайдашева сім’я”, “Хмари”. “Вследствие представления за № 884, Главное
Управление по делам печати имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, что из возвращаемых при сем двух повестей Левицкого на
малорусском наречии под заглавием “1. Микола Джеря” и “2. Баба Параска та Палажка”, первая не должна быть допущена к напечатанию;
вторая же может быть разрешена к печати, но с тем условием, чтобы
при печатании были соблюдены правила правописания, принятые в
русском языке …”. “Запорожцы” и “Кайдашева семья” первая не может
быть допущена к напечатанию, вторая же может быть разрешена к печати, но исключением найденных Вами неудобных мест и с тем условием, чтобы при печатании были соблюдены правила правописания,
принятые в русском языке”8. “…Цензор полагает возможность дозво-
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лить повесть “Хмары” к печати; викурить всю тенденциозную окраску
из нее невозможно, но можно значительно ее ослабить, исключив наиболее резкие места, удаление которых заставить выступить на первый
план сцены чисто бытовые, не заключающие в себе ничего вредного с
цензурной точки зрения”9.
Перевидаючи свої твори, Нечуй-Левицький робив правки та доповнення. Микола Пилипович Пивоваров виконав цінну роботу щодо
текстологічного дослідження повісті “Микола Джеря”. У його особовому фонді зберігається машинописна копія повісті “Микола Джеря”
за 1899 рік з надстроковими правками, що відповідають тексту видань
за 187810 і 1909 роки11. Наведемо текст 1899 р. із правками 1909 р.:
“Микола прокинувся – і все диво, хто його зна, де й ділось. Перед ним
блищала зелена левада, мліла проти сонця чиста вода в Раставиці, а по
другий бік річки в березі стояла якась дівчина, брала воду й співала
пісні. Микола вглядів її тонкий такий стан, сорочку з товстого полотна, червоне ракове намисто на шиї, вглядів її лице з чорними бровами.
Він бачив, як дівчина витягла відро води коромислом, як вхопила другим кінцем коромисла друге відро, як легко й проворно швидко скинула коромисло на плече і пішла на трохи крутий згористий берег між
рідкими вишнями”12.
В особовому фонді Миколи Костьовича Зерова зберігається папка матеріалів про життя і творчість І. Левицького за період – 1878–
1931 рр.13 Серед них – виписки із творів письменника, періодичних
видань, праць М. Драгоманова, І. Франка (“Левицький був у важку,
войовничу… пору тим, чого в таку пору і найрозумніші не розуміють –
був артистом, творцем живих типів…”, арк. 17), О. Кониського, який
згадує поради Івана Семеновича молодим літераторам (“Українські писалники повинні обсипати свої твори сими перлами народньої поезії, як
золотою ряскою ”, арк. 62), С. Єфремова, М. Возняка. Вирізки друкованої статті С. Якимовича “До композиції романів Нечуя-Левицького”,
де розглядається побудова творів “Нахаба”, “Хмари”, “Микола Джеря”,
“Бурлачка”, “Кайдашева сім’я”, “Старосвітські батюшки та матушки”,
“Над Чорним морем”, “Навіжена”, “Київські прохачі” (арк. 8–13). Сторінки із журналу “Життя й Революція” за 1927 рік із статтею В. Підмогильного “Іван Левицький-Нечуй. Спроба психоаналізи творчости”.
Дослідження достатньо поверхове, адже сам автор визнавав “…матеріял про Левицького розроблено надзвичайно кепсько. Крім названої вже
книжки ак. С. Єфремова, де, крім автобіографії Левицького, наведено
ще кілька листів його до П. Стебницького, ми не маємо друкованих ні
листів його, ні його споминів, ні споминів про нього. Деякі подробиці
ми почерпнули з тих матеріялів, що готує до друку Ю. Меженко “...і
за ласкавий дозвіл використати їх перед друком складаємо Ю. Меженкові глибоку подяку” (арк. 20–24). У справі багато розрізнених листків
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із дрібними виписками про світогляд письменника, характеристики на автора тогочасних рецензентів, хронологічні написання
творів письменника, копії з листів, документів та ін.
Євген Кротевич згадував про
перші свої літературні спроби
і відгуки на них від Нечуя-Левицького: “Почувши, що я приніс
йому на суд свою п’єсу, письменник сказав: – Ну, що ж, юначе,
станемо читати зараз же разом.
Сідай і читай. Це було несподівано для мене, а головне – зовсім
не в манері багатьох інших “маститих” літераторів, які або взагалі
відмовлялися читати твір початПодарунок для ЦДАМЛМ України
ківця,
або милостиво пропонувавід С. Л. Хавруся.
ли “залишити цю річ”…Мовляв,
колись вони зберуться-таки і ощасливлять вас своєю увагою. Отож я
розгубився і почав читати невиразно, заїкаючись. Та Іван Семенович
терпляче слухав, і це збадьорило мене. Не пам’ятаю вже тепер, що точно він сказав, дослухавши п’єсу до кінця, але, очевидно, знайшов у
ній якесь зернятко. Бо не розраяв зовсім писати, а навпаки – порадив
спершу пробувати свої сили в оповіданнях, а потім уже переходити до
чогось більшого. – Ти, юначе, взявся одразу за найтрудніше – драматичний твір, а треба набити собі руку на оповіданнях та повістях, казав
старий Нечуй. Я от написав уже чимало прозових речей, поки взявся
за комедію “На Кожум’яках”. Тож неодмінно пиши, юначе, оповідання
і кожного разу принось мені..”14.
“Дорогому Миколі Костьовичу зі щирою повагою Кирилюк.
10.ІХ.29.”15 – такий дарчий напис зробив молодий літературознавець
своєму пораднику М. Зерову на титульній сторінці до “Вибраних творів” І. Нечуя.
У Передмові він зазначає: “ Нас цікавить творчий шлях письменника. Нечуй не звичайна собі постать у нашому письменстві, він починає
своїми творами новий період в історії літератури – період панування
справжнього , не “етнографічного” реалізму. Без Нечуя не можна собі
з’ясувати Панаса Мирного, Грінченка, ба навіть Коцюбинського. …Досягнення нашої літератури перед Нечуєм, являла собою дивний конгломерат, починаючи від романтичних, з гумором часів Котляревського, творів Олекси Стороженка, кінчаючи тенденційними оповіданнями
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Стеблівські школярі під час відвідування оселі І. Нечуя-Левицького.
ЦДАМЛМ України, ф. 990, оп. 1, спр. 741.

Куліша (“Украинские незабудки”, “Другой человек”) і недалекими від
романтизму творами Марка Вовчка, що не вибився на шлях повнокровного реалізму, не переборов тієї стилевої традиції, що над ним тяжила.
Тільки Нечуй починає собою нові сторінки в літературі. Це не тільки свіжа сила, але й новатор, з новою манерою письма, з новим соціяльним горизонтом”16.
Микола Антонович Плевако у дослідженні про розвиток української
літератури 2-ї чверті ХІХ ст. пише: “Левицький роздав рамці етнографічного оповідання і створив широку панораму тогочасної України. У
розвої оповідального жанру монументальні твори вперше виникають у
НЕЧУЯ… Повість “Чорні хмари” було написано в той час, коли Драгомановим було викинуте гасло європеїзації української літератури”17.
Автор говорить, що головний герой повісті Радюк “є представником
покоління українських шестидесятників, що відчула потребу народньої
освіти, потребу національного й економічного розвою. Покоління це
виступало, по-перше в ролі просвітників, розкріпаченого селянства, а,
по-друге, в ролі українофілів-націоналістів, в ролі провідників української національної ідеї, борців за українську культуру, насамперед за
мову та літературу. Це покоління вийшло з ідилічного окруження панотців Наддніпрянських, з затишніх хуторів, кріпких хліборобів або з
розвалених замків шляхти, що вже хилилась до занепаду. З окруження
перейнятого чутливістю старосвітською, лояльністю, забарвленою народолюбством і поступечістю. Цей інтелігент вихований в поглядах непорушної традиційности й закоханости в старовину …”18.
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Шістдесятник ХХ століття Борис Антоненко-Давидович у Передмові “Крізь пітьму” (1967) до однотомника творів І. Нечуя-Левицького
розкрив постать Нечуя і життя української інтелігенції на тлі історичної епохи. “Варто зауважити ще ті твори Нечуя-Левицького, де показано тодішню інтелігенцію: романи “Хмари” … “Над Чорним морем” і
повісті “На гастролях в Микитянах” та “Навіжена”. Українська інтелігенція була, звісно, й до Нечуя-Левицького, але як що хто з попередників і пробував її виводити в своїх творах, то вдавався тоді до російської
мови, як, приміром, Г. Квітка-Основ’яненко, пишучи “Пана Халявського”, або Марко Вовчок – повісті “Глухой город” та “Дьяк”. Мабуть,
українська народна мова, якою стала користуватися з часів І. Котляревського наша література, здавалася попереднім письменникам не досить
розвиненою, щоб нею можна було передати складні роздуми й вислови
інтелігентної людини. Нечуй-Левицький перший в українській літературі показав різноманітних представників тої ліберально-народницької
інтелігенції, яку збудили від сну не тільки надії шістдесятих років, а й
гомін Шевченкового слова, що прокотився по всій Україні”19. Рецензент цієї статті Ніна Крутікова наполегливо радить Антоненку-Давидовичу переробити і скоротити текст: “Разом з певним позитивним змістом, стаття має істотні недоліки принципового характеру.
Це, перш за все, надмірне підкреслення національно-культурного
аспекту, який має в статті (але не в творчості І. С. Нечуя-Левицького)
примат перед соціальними проблемами епохи”20.
Феофан Скляр подає відомості із документів рукописного відділу
ЦНБ імені В. Вернадського про смерть письменника – “2 квітня (20 березня) 1918 року, похований 4 квітня (22 березня) на Байковому цвинтарі в м. Києві”21.
У 1918 році тижневик “Народна справа”, за повідомленням Миколи Зерова, надрукував сумну звістку: “Три тижні тому, на початку місяця квітня умер у Києві найзаслуженіший український письменник –
Іван Семенович Нечуй-Левицький… І не тільки старше покоління,
але й молодше, що саме тепер підростає, вчитиметься рідної мови на
його творах. Колись українському письменству не вільно було розвиватись, – над ним як меч висіли тяжкі заборони, – але тепер діло піде
жвавіше – твори Нечуя-Левицького читатимуться і в народних думах і
скрізь будитимуть серед люду любов до українського слова”22.
23 листопада 1939 р. у газеті “Пролетарська правда” надрукувано інформацію “Герої Нечуя-Левицького у народних переказах. (До
100-річчя з дня народження письменника)”23. Це – польові записи науковця Інституту літератури П. Гонтаренка від робітників Стеблівської текстильної фабрики імені “ІІІ Інтернаціоналу” А. П. Шкляренка
і Н. П. Машковського про бурлачку Василину, польського пана Прошинського та ін.
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Подорожуючи по Шевченківських місцях на Черкащині, краєзнавець Петро Ротач 4 серпня 1957 року писав із Полтави у Київ до літературознавця Дмитра Косарика: “Був я у Стеблеві. На будиночку, де народився Нечуй-Левицький до цього часу нема мемор. дошки, хоч така
дошка уже років 6–7 відлита у Києві і тепер десь загубилася у Корс.
райвідділі культури. Про ці неподобства я написав замітку до “Літ.газети” – при нагоді прошу посприяти, щоб ця замітка появилася. На
мій погляд, у Стеблеві слід відкрити літературно-меморіальний музей.
Для цього є там усі умови…”24. Невдовзі, завдяки зусиллям директора
Інституту літератури ім. Т. Шевченка академіка Олександра Івановича
Білецького розпочалась робота над увічненням пам’яті класика. У фонді Павла Григоровича Тичини – “запрошення на урочисте відкриття
в с. Стеблеві літературно-меморіального музею І. Нечуя-Левицького
27 листопада 1960 року о 13 год. дня”25.
У фондах ЦДАМЛМ зберігаються документи Спілки письменників
України, зокрема листування між СПУ і директором літературно-меморіального будинку І. Нечуя Левицького Сергієм Левковичем Хаврусем,
Київською міською Радою та іншими державними установами про організацію та проведення урочистостей з нагоди 130-річчя (1968 р.) та
150-річчя (1988 р.) від дня народження І.С.Нечуя-Левицького на батьківщині письменника – Стеблеві, а також у містах Корсунь-Шевченківському, Черкасах, Києві26. У листі від 7 лютого 1968 р. секретаря
Правління Спілки письменників України П. Загребельного до Голови
виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих т. Бурки Михайла Йосиповича читаємо: “Нам стало відомо, що рішенням Ленінської
районної Ради депутатів трудящих м. Києва будинок по вул. Пушкінській, 17 підлягає знесенню. Ставимо Вас до відома, що в цьому будинку з 1885 по 1918 рік жив і творив класик української літератури І. С. Нечуй-Левицький, а тому просимо зберегти цей будинок. У
зв’язку з тим, що в 1968 році за рішенням ЮНЕСКО прогресивна громадськість світу відзначатиме 130-річчя від дня народження і 50-річчя
від дня смерті І. С. Нечуя-Левицького, просимо встановити на вулиці
Пушкінській, 17 меморіальну дошку”27. На відкриття погруддя І. Нечуя-Левицького (22 листопада 1968) до м. Стеблева приїхали українські
письменники Олесь Гончар, Юрій Збанацький, Павло Загребельний,
Іван Ле, Дмитро Косарик, Терень Масенко, Леонід Бойко, Кость Трофімов (Москва), поет Іванов Г. В. (Москва), скульптор Галина Кальченко, критик Хропотинський А. Г. (Молдавія), літературознавець Леонід
Новиченко та ін.28
На ювілейному вечорі у Київській консерваторії 25 листопада
1968 року були присутні Перший секретар ЦК КП України Шелест
П. Ю., Голова Ради Міністрів УРСР Щербицький В. В., Голова Верховної Ради УРСР Коротченко Д. С., президент АН УРСР Патон Б. Є.,

212

огляди джерел та документальні нариси

внучаті племінники Левицький П. А., Віра Аполінарівна Левицька,
школярка Оля Кайдаш29. Хор ветеранів Стеблівського будинку культури під орудою художнього керівника С. Л. Хавруся привітав гостей
старовинними піснями Надросся “Під нашою левадою”, “І до діла не
я”, “Дивлюсь я на небо” та ін.30.
25 листопада 1988 року поет Микола Сингаївський на сторінках
газети “Радянська Україна” порушив питання перед громадськістю
про відкриття у Києві музею письменника. Він писав: “І досі в столиці України нема музею Нечуя-Левицького, хоч питання це не раз
уже порушувалось… Певен, що той, кого Олександр Білецький назвав
українським Бальзаком, заслуговує і на свій персональний музей. На
всенародну шану. На своє посмертне місце під українським, а точніше
київським небом…”31.
С. Л. Хаврусь, невтомний музейний працівник, багатолітній зберігач творчої спадщини письменника, фундатор Стеблівського літературно-меморіального музею І. С. Нечуя-Левицького 18 листопада
2009 року завітав до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України з текою книг про Нечуєву світлицю, сучасних
Кайдашів та Надросянський край.
Мені випала нагода відвідати оселю Нечуя-Левицького, охайно
прибраною і потопаючою у пахощах мальв. Сергій Левкович привітно
зустрів відвідувачів, розпочав екскурсію, захопившись розповіддю. Від
нього я дізналась, що 1956 року академік Микола Бажан організував
спеціальну урядову комісію щодо перепоховання праху Івана Семеновича у більш пристойніше місце на Байковому цвинтарі у Києві та
встановлення на його могилі пам’ятника, що Дмитро Косарик та Іван
Ле клопотались перед Радою Міністрів УРСР про організацію у Стеблеві музею, Борис Олійник подбав про заснування літературно-мистецької премії імені Нечуя-Левицького, а 1975 року захистив творчість
письменника від “сучасних укладачів підручників”, які бажали змінити програму вивчення літератури; Олександр Білецький благословив
науковий колектив Інституту літератури на підготовку 10-ти томного видання творів. Перший том вийшов у 1965 році по його смерті.
Олександр Іванович писав: “ Нечуй-Левицький – значне явище в історії
української літератури і заслуговує з боку наших читачів і критиків
більшої уваги, ніж та, яка приділялась йому до цього часу”32.
Творчість письменника на часі. З його героями зустрічаємось у виставах українських театрів (“За двома зайцями”), у кінофільмах (“Микола Джеря”, “Василина”). Популярні серед гостей міста герої комедії
“На Кожум’яках”, що постали на Андріївському узвозі. І. Нечуй-Левицький чекає на нове прочитання своїх творів, що зберігаються у
ЦДАМЛМ України.
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Обзор материалов Ивана Нечуя-Левицкого, которые сохраняются в фондах Центрального государственного архива-музея литературы и искусства
Украины.
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Голгофа Григорія Майфета
(З архівних фондів ЦДАМЛМ України)
Огляд розкриває життєвий і
творчий шлях відомого українського
літературознавця, перекладача Григорія Майфета, багатолітнього в’язня
сталінських концтаборів на основі
архівних фондів ЦДАМЛМ України.
Ключові слова: дослідження;
переклади; листування; мистецтво;
література.

У серпні 2013 р. виповнилося 110 років від дня народження
літературознавця,
перекладача,
людини енциклопедичних знань і
багатолітнього в’язня сталінських
концтаборів Григорія Йосиповича
Майфета (1903–1975).
А починалося все з невеликого провінційного міста Ромни,
Г. Майфет. 1960-ті рр.
тодішньої Полтавської губернії,
ЦДАМЛМ України, ф. 26, оп. 1,
де в родині священика народився
спр. 194, арк. 5.
син Григорій. Бути б і йому священиком, але доля розпорядилася по-іншому. Закінчив математичний
відділ Полтавського педагогічного інституту (1924).
З 1926 р. Г. Майфет – аспірант Харківського науково-дослідного
інституту ім. Т. Г. Шевченка, отримав наукове звання кандидата філологічних наук за спеціальністю “західноєвропейська література”.
Володів основними європейськими мовами, а також древньогрецькою,
латинською, староболгарською, санскритом. Був одним із перших дослідників творчості П. Тичини (“До характеристики творчості П. Т. Тичини”, 1926).
Цікавила молодого вченого творчість великого поета України
Т. Г. Шевченка. У кінці 1920-х рр. Г. Майфет видає дослідження “При* Шепелюк Василь Миколайович – начальник відділу використання інфор
мації документів ЦДАМЛМ України.
© В. М. Шепелюк, 2014
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рода новели” (1928), схвально зустрінуте тогочасним літературознавством. Його цікавило буквально все: математика, філологія як вітчизняна, так і зарубіжна, музика, медицина…
Але творчий політ молодого вченого був перерваний арештом у
грудні 1934 року, коли його звинуватили в “контрреволюційній” діяльності. Вирок – 10 років концтаборів.
Покарання відбував у виправно-трудових таборах Біломор – Балтійського комбінату, а з 1946 року – у селищі Канін на Печорі (Комі
АРСР). Як бачимо з особової справи Г. Майфета (ЦДАМЛМ України;
ф. 590, оп. 5, спр. 216), довелося йому перебувати на чужині і після
звільнення з таборів. Він, ким би гордилася країна, змушений був працювати то на руднику, то нормувальником на пароплавстві, то робітником.
Україна, рідна Полтава так і не спромоглася надати Г.Майфету ні
роботу за фахом, ні житло.
З життя він пішов у вересні 1975 року. Так закінчився хресний
шлях Г. Майфета, його Голгофа.
До ЦДАМЛМ України архівні матеріали літературознавця, перекладача надійшли у 1968, 1972 рр. від самого фондоутворювача, а у
1976 р. – від Е. Г. Готмана1.
Серед творчих матеріалів – переклади повісті С. Цвейга “Поїздка
в Росію”2. Зберігся як машинопис, так і автограф цієї повісті. У листі до перекладача і літературознавця К. Д. Трофимова від 16 березня
1967 року Г. Майфет пише : “Уже приступил к работе – делаю окончательную редакцию “Поездка в Россию” С. Цвейга…Думаю, что её могла бы опубликовать Киевская “Радуга”, куда я, кстати, уже направил
кое-какие материалы о Цвейге”3.
Саме листи 1950–1970-х рр. свідчать про непоборне прагнення
Г. Майфета творити через багато років вимушеного мовчання. У листі
до того ж К. Д. Трофимова від 4 травня 1967 року він пише:
“Заранее принимаю с глубочайшей благодарностью Ваше приглашение приехать к Вам в Ирпень для совместной работы: мне, оторвавшемуся от литературы, не обойтись без Вашей помощи…”4.
Як гірко було усвідомлювати Г. Майфету, вчорашньому в’язню
сталінських концтаборів, що навіть по смерті тирана, коли б здавалося
повинна перемогти справедливість і правда, він зустрічає всього-навсього “профанацію, лицемірство, знущання над обездоленими”5.
І навіть у цих умовах бездушності і фактичного заслання та відірваності від улюбленої літературної праці Г. Майфет працював над
перекладами оповідань Рільке, Х’юза, над власними новелами та оповіданнями з життя Чайковського, Шуберта, сміявся над людськими пороками своїх сучасників (епіграми). Міг просто кинути все і скніти та
затаїти образу на всіх і все.
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Та ні! Писав про поетику, театр, музику, англійську мову, історію
мистецтв, про великих і величне. Це допомагало вижити в нестерпних,
жорстоких умовах самотності, відчуження, байдужості і забуття.
Чого тільки варті його картотеки з історії російської поезії, рукописні списки віршів Б. Пастернака, М. Асєєва, О. Пушкіна, С. Єсеніна,
збірки оповідань Дж. Лондона, рубаї О. Хайама, “Кобзар” Т. Шевченка…
Із світом, із тим далеким минулим, що боліло, Г. Майфета пов’я
зували листи. Вони були, фактично, єдиним віконцем, єдиним світлим
промінчиком у його житті.
Кожну хвилину свого життя Г. Майфет не марнував, а писав, збирав, був у центрі літературно-мистецьких подій 1950–1970-х рр., коли
вже мав змогу бодай листуватися.
На аркуші листа Г. Майфета до письменника Ф. Кравченка від
3 липня 1966 року знаходимо записи адресата: “Це був талановитий
учений! Нещасний. Помер там, де був на засланні”6. У цьому ж листі Г. Майфет говорить про маленьку можливість друкуватися: “Стаття
в “Літературній Україні” - неабиякий виняток, перший, а, можливо, і
єдиний”.7
Не можна без хвилювання читати рядки з листа літературознавця,
краєзнавця П.Ротача до відомого поета-академіка П.Тичини від 18 березня 1965 року. Саме Г. Майфет був чи не першим літературознавцем,
який присвятив поету дослідження про його ранню творчість. “Збираючи матеріали до біо-бібліографічного словника “Літературна Полтавщина”, я зацікавився Г. Майфетом і майже рік розшукував його”8.
У цьому ж листі П. Ротач звертається до поета: “Допоможіть, щоб
Г. Й. Майфет був поновлений негайно”. (Ш – мова йде про поновлення
в члени Спілки письменників України), щоб йому дали квартиру. Він
одинокий і сказав мені, що нічого не просить, аби було де розмістити
його книги, аби було де працювати… 30 років він був відірваний від
своєї праці, але, якщо створити йому добрі умови, він же зможе бути
корисним українській літературі”9.
Відомо, що аж 24 березня 1965 року Г. Майфета було відновлено
у членах Спілки письменників України, хоча, як писав він сам у листі
до письменника Д. Косарика: “Я про себе теж не нагадував, знаючи,
як ставляться до людей моєї долі (незважаючи на так звану “реабілітацію”)”10.
З листів Г. Майфета до літературознавця, шевченкознавця Є. Кири
люка дізнаємося, що серед безлічі планів на майбутнє у нього були
мрії зібрати матеріали про класика української літератури І. Нечуя-Левицького. Так, у листі від 29 вересня 1967 р. знаходимо такі рядки:
“Працюю ретельно над чудовою прозою Нечуя-Левицького. Матеріалу
стільки, що, певно, я розтечуся “мислію по древу” й на цьому спи-
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нюся”11. Це свідчить про глибоку любов самотнього і на багато
років відірваного від рідної землі
Г. Майфета до України, до українського слова. 6 жовтня 1967 року
він пише зазначеному адресату:
“…Як той Антей, доторкнувшись
до рідної святої землі, я почуваю
величезну моральну втіху”12.
Одним із перших, хто посправжньому зацікавився долею
Г. Майфета, був полтавський
краєзнавець, літературознавець
П. Ротач, який у листах до свого
земляка, письменника Д. Косарика неодноразово говорив про вченого: “Він мріє працювати, він
пише мені про нові задуми… Так
Г. Майфет. 1960-ті рр.
невже ж ми можемо лишитись
ЦДАМЛМ
України, ф. 26, оп. 1,
байдужими до цієї людини?”13.
спр. 194, арк. 19.
Тут же П. Ротач, знаючи про
важкі, інколи нестерпні умови життя Г. Майфета на далекій півночі,
пише:
“Посоромився, щоб не подумали, ніби членство йому потрібне для
одержання житла і будинку відпочинку. Путівка в будинок творчості,
як він мені написав, потрібна йому для роботи”14.
У наступному листі П. Ротач говорить про допомогу Г. Майфету
у налагодженні нормальних умов для літературної праці: “Тепер треба допомогти йому повернутися до творчості. У його планах, як він
мені пише, головне – це завершення праці над Цвейгом. Якщо ж, додає, здійсниться обіцяна поїздка в Ірпінь, то візьметься і за українську
тематику(зокрема, Нечуя-Левицького)”15.
Як радів Г. Майфет, коли вчорашні в’язні сталінських концтаборів, його побратими по перу поверталися до життя, до улюбленої літературної праці. У листі від 12 березня 1956 року до письменника
В. Гжицького, що зазнав репресій, він пише: “Від усього серця вітаю
Вас з реабілітацією, радію Вашому успіхові – так само, як і успіху всіх,
кому – крізь сльози – посміхнулася доля. Авжеж – крізь сльози: бо хто
поверне знівечене життя, зруйноване здоров’я, страчену сім’ю, викреслені роки творчої праці?”16.
Ці рядки з листа дотичні до трагічної долі їх автора, талановитого
літературознавця, перекладача, письменника, людини енциклопедичних знань, справжнього творця слова і надзвичайної величі духу Гри-
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горія Йосиповича Майфета. Саме про таких, як Григорій Майфет, про
тернистий шлях розстріляних і засланих, ошельмованих і забутих, мучеників духу і написав поет Юрій Клен у своєрідній поетичній молитві
у поемі “Прокляті роки”:
Помолимось за тих, що у розлуці
Помруть, відірвані від рідних хат;
Помолимось за тих, що у розпуці
вночі гризуть залізні штаби грат,
Що душать жаль у невимовній муці,
за тих, кого веде на страту кат.
Над ними, Господи, в небесній тверді
Простри свої долоні милосердні.
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Обзор раскрывает жизненный и творческий путь известного украинского
литературоведа, переводчика Григория Майфета, многолетнего узника сталинских концлагерей на основе архивных фондов ЦГАМЛИ Украины.
Ключевые слова: исследование; переводы; переписка; искусство; литература.
The review shows the life and career of Hryhoriy Maifet, the famous literary
critic and translator, long term prisoner of Stalin’s concentration camps on the base
of used archival fonds of the Central State Archives Museum of Literature and Arts
of Ukraine.
Key words: the researches; the translations; the correspondence; the art; the
literature.
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УДК 930.25 (477.64)(092)

Л. Г. КАСЯН

АРХІВІСТ – ПРОФЕСІЯ, ПОКЛИКАННЯ, ДОЛЯ
(до 100-річчя Г. С. Пшеничного)
Публікується добірка фотодокументів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного,
що висвітлює діяльність українського архівіста, організатора архівної справи Г. С. Пшеничного.
Ключові слова: Г. С. Пшеничний; архів; архівознавець;
архівна справа; фотодокумент;
Центральний державний архів
фонофотокінодокументів УРСР.

3 січня 2014 року виповнилося 100 років від дня
народження
українського
архівіста, архівознавця, організатора архівної справи в
Україні Г. С. Пшеничного.
У далекому 1938 році дваМайор Г. С. Пшеничний –
директор ЦДАКФФД УРСР.
дцятичотирирічним юнаком
Київ, початок 1950-х рр.
прийшов Гордій Семенович
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
Пшеничний в українську архіод. обл. 0-213638.
вістику, котра відтоді стала не
лише фахом, а й покликанням усього життя.
Г. С. Пшеничний був активним будівничим архівної справи, на
його долю випали складні випробування, що проходила архівна галузь:
евакуація архівних фондів у часи воєнного лихоліття Другої світової,
повернення в Україну архівних документів та музейних експонатів, вивезених загарбниками, відродження та розбудова галузі після війни.
1 грудня 1943 року Г. С. Пшеничного призначено директором Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР. Тридцять
п’ять років він буде незмінним його керівником, за цей час архів, ко* Касян Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник сектору
публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України
ім. Г. С. Пшеничного.
© Л. Г. Касян, 2014
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трий містився у кількох кімнатах Центрального державного історичного архіву УРСР і мав у штатному розкладі 18 одиниць, виріс у потужну архівну установу із чисельними фондами, окремою триповерхової
будівлею (введеною в дію 1 січня 1975 р.), з кіносховищем, обладнаним унікальними стелажами для зберігання кінодокументів, так звана
“ялинка Пшеничного”, автором-розробником яких є Гордій Семенович.
Г. С. Пшеничний невтомно працював над технічним оснащенням
архіву, впровадженням нових методик зберігання й описування документів, удосконаленням довідкового апарату, щедро ділився своїм досвідом, творчими здобутками з колегами-архівістами на конференціях,
нарадах, семінарах, публікаціях у фахових виданнях.
Велику увагу приділяв Г. С. Пшеничний підготовці спеціалістів
архівної галузі, виховав плеяду фахівців-архівістів, які успішно продовжують справу свого наставника як у стінах рідного закладу, що з 1998
року по праву носить його ім’я, так і в інших наукових та архівних
установах держави.
Після виходу на заслужений відпочинок Г. С. Пшеничний перейшов на посаду фотографа-реставратора і до останніх днів працював у
рідному архіві.
Гордій Семенович був знавцем і майстром фотосправи, одним з
укладачів кількох документальних фотоальбомів, збірників документів.
Сам залюбки фотографував повсякдення архівного життя. Зараз роботи
Г. С. Пшеничного є цінним джерелом з історії архівної справи.
У фондах Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного зберігається масив фотодокументів, що включає світлини Г. С. Пшеничного та фотодокументи, які презентують діяльність корифея української архівістики.
Пропонуємо увазі читачів добірку світлин із колекції архіву.
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Слухачі республіканських курсів реставраторів, працівників державних архівів
УРСР. У другому ряду (справа наліво 2-й) – Г. С. Пшеничний. Київ, 1953 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4-16812.

Генеральний директор Головної дирекції польських архівів Г. Альтман
ознайомлюється з документами ЦДАКФФД УРСР. Зліва направо: начальник АУ
УРСР С. Пількевич, Г. Альтман, директор архіву Г. С. Пшеничний.
Київ, 9 грудня 1960 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-72261.
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Директор ЦДАКФФД УРСР
Г. С. Пшеничний серед
співробітників архіву.
Київ, травень 1969 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-213645.

Директор ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний виступає на Республіканській науковій
конференції істориків-архівістів.
Київ, 17 лютого1970 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-113146.
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Директор ЦДАКФФД УРСР
Г. С. Пшеничний.
Київ, 1974 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-213641.

Начальник Головархіву УРСР О. Г. Мітюков та Г. С. Пшеничний.
Київ, 27 грудня 1978 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-133497.
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Фотограф-реставратор лабораторії забезпечення збереженості фотодокументів
ЦДАКФФД УРСР Г. С. Пшеничний під час промивання негативів.
Київ, 18 квітня 1981 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-140912.

Урочисті збори колективу ЦДАКФФД УРСР з нагоди 70-річчя від дня народження
Г. С. Пшеничного. В президії (зліва направо: начальник Головархіву УРСР
О. Г. Мітюков, Г. С. Пшеничний, директор ЦДАКФФД УРСР О. М. Базанова.
Київ, 3 січня 1984 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-136641.
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Учасники Всесоюзного семінару-інструктажу відповідальних за консерваційнопрофілактичне і реставраційне оброблення фотодокументів на практичних заняттях
у ЦДАКФФД УРСР. Проводить заняття фотограф-реставратор Г. С. Пшеничний.
Київ, 18 червня 1985 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-140914.

Члени делегації
американських
архівістів оглядають
установку для
механізованого
оброблення
фотонегативів на різних
носіях у лабораторії
забезпечення
збереженості
фотодокументів
ЦДАКФФД УРСР.
1-й ліворуч – фотографреставратор
Г. С. Пшеничний.
Київ, 14 квітня 1989 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-146156.
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Будівництво
сховища та будівлі
ЦДАКФФД УРСР.
Київ,
лютий 1972 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-89054.
Автор зйомки
Г. С. Пшеничний.

Співробітники
ЦДАКФФД УРСР
на суботнику.
Київ,
17 квітня 1972 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-89059.
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Співробітники відділу технічного контролю ЦДАКФФД УРСР за роботою.
Київ, серпень 1975 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-106811.
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Нова будівля ЦДАКФФД УРСР.
Київ, серпень 1975 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-106810.

Публикуется подборка фотодокументов из фондов Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Г. С. Пшеничного, которая
освещает деятельность украинского архивиста, организатора архивного дела
Г. С. Пшеничного.
Ключевые слова: Г. С. Пшеничный; архив; архивовед; архивное дело;
фотодокумент; Центральный государственный архив фонофотокинодокументов УССР.
There is published the collage of photo documents of the fonds of the
Central State Audio and Visual Documents Archives of Ukraine named after H.S.
Pshenychnyi, that highlights the life activity of Ukrainian archivist and organizer of
archival affairs H.S. Pshenychnyi
Key words: H. S. Pshenychnyi; the archives; the archives expert; the archival
affairs; the photo document; the Central State Audio and Visual Documents
Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi.
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УДК 930.253:94

Т. О. Макарова*

Виведення військ колишнього СРСР
з Республіки Афганістан:
25 років потому
У добірці представлено фотодокументи з фондів ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з
Республіки Афганістан.
Ключові слова: фотодокумент; архів; колекція; Афганістан; Рік учасників бойових дій на території інших держав.

15 лютого 2014 року виповнюється 25 років із часу виведення
військ колишнього СРСР із Республіки Афганістан, у бойових діях на
території якої взяли участь понад 160 тисяч солдатів і офіцерів з України. На підтримку ініціативи ветеранської громадськості Указом Президента України 2014 рік оголошено в Україні Роком учасників бойових
дій на території інших держав.
У фондах Центрального державного кінофотофоноархіву України
ім. Г. С. Пшеничного зберігається понад 500 фотодокументів, що зафіксували події під час перебування обмеженого контингенту радянських
військ в Афганістані та виведення радянських військ із республіки. У
документах, переважна більшість яких знята самими воїнами радянських військ, представлені портрети та фотознімки солдатів та офіцерів
під час бойових завдань, вручення урядових нагород, серед місцевих
жителів тощо. Частина світлин присвячена вшануванню пам’яті загиблих воїнів-афганців, а також діяльності Української спілки ветеранів
Афганістану.
Подана добірка репрезентує частину колекції фотодокументів та
дає змогу з першоджерел отримати інформацію про подвиг воїнів- інтернаціоналістів, які виконали свій солдатський обов’язок, допомагає
пам’ятати уроки історії, зберегти і передати майбутнім поколінням
правду про події, свідками та учасниками яких є наші сучасники.

* Макарова Тетяна Олександрівна – начальник відділу використання інформації документів ЦДКФФА України..
© Т. О. Макарова, 2014
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Прощання воїнів 154-го окремого загону спецпризначення обмеженого контингенту
радянських військ (ОКРВ) в Афганістані з бойовим прапором перед поверненням
на Батьківщину. ДРА, травень 1982 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-233766.

Розвідники роти спецпризначення ОКРВ в Афганістані дають хліб афганським
хлопчикам на околиці м. Кабула.
ДРА, 1980-ті рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-233596.
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Воїн агітзагону штабу 40-ї окремої армії ОКРВ в Афганістані прикріплює
листівку до стіни будівлі в м. Хост.
ДРА, грудень 1987 р. – лютий 1988 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-233560.

Колона агітзагону штабу 40-ї окремої армії ОКРВ в Афганітсані на марші до м. Хост
в районі перевалу Сате-Кандау. ДРА, грудень 1987 р. – лютий 1988 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-233558.
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Воїни ОКРВ в Афганістані перед поверненням з війни.
4-й справа – гвардії майор В. Є. Новиков. м. Гардез, ДРА 1988 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-233526.

Учасники І-го Всеукраїнського зльоту воїнів-інтернаціоналістів під час відвідання
військового госпіталю в м. Саки. Кримська обл., липень 1988 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-158581.
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Поранений воїн С. Стасюк
під час лікування в Київському
окружному військовому госпіталі.
Серпень 1988 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-193497.

Сапери інженерно-саперної частини ОКРВ в Афганістані розміновують дорогу.
ДРА, 1988 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-150089.
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Виступ гурту “Афган” із м. Івано-Франківська під час проведення другого етапу
Всеукраїнського героїко-патріотичного фестивалю “Ветерани – молодь – майбутнє”
в рамках святкування 60-річчя визволення м. Києва та Київської області від
нацистських окупантів на території автомобільного спортивного комплексу “Чайка”.
Київ, 11 жовтня 2003 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-243309.

Члени спілки ветеранів Афганістану під час відкриття в ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного фотовиставки “Афганістан – біль і пам’ять”, присвяченої
15-річчю виведення радянських військ з Афганістану. Зліва направо: Г. Г. Даценко,
В. Є. Новіков, О. В. Денисов, М. Ю. Буділов, А. В. Галай, І. А. Лозбяков,
В. М. Максименко, М. М. Гуденко, А. С. Сидякін, М. С. Грабовський, В. П. Красюк.
Київ, 27 лютого 2004 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-232352.
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В подборке представлены фотодокументы из фондов ЦГКФФА Украины
им. Г. С. Пшеничного к 25-й годовщине вывода войск бывшего СССР из
Республики Афганистан.
Ключевые слова: фотодокумент; архив; коллекция; Афганистан; Год
участников боевых действий на территории других государств.
The collage presents the photo documents of the fonds of the Central State
Audio and Visual Documents Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi,
dedicated to the 25-annyversary of the pullout of troops of former USSR from the
Republic of Afghanistan.
Key words: the photo document; the archives; Afghanistan; the Year of the
participants of military operations on the territory of foreign States.
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статті та повідомлення

Є. Г. Сінкевич*

ПЕРШЕ КОМПЛЕКСНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ
АРХІВІВ, ТЕОРІЇ І
ПРАКТИКИ АРХІВНОЇ
СПРАВИ СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ
В УКРАЇНІ
Левченко Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів
Америки: історія та організація:
Монографія. – Миколаїв: Іліон,
2013. – 1204 с.
Монографія кандидата історичних наук Лариси Левченко
“Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація”, що побачила світ у
миколаївському видавництві “Іліон” 2013 року є першим комплексним
дослідженням з історії формування і розвитку архівної галузі, аналізу архівної теорії і практики у Сполучених Штатах Америки. Подібне
комплексне дослідження, на жаль, не було можливим за радянських
часів, коли СРСР і США знаходились у стані “холодної війни”. Лише
з “потеплінням” міжнародних відносин наприкінці 80-х рр. ХХ ст.
з’явились перші статті із цієї тематики, а згодом у Московському державному історико-архівному інституті було захищено дві дисертації,
одна з яких, Т. С. Кабочкіної, присвячена федеральній архівній службі
США і в основному зосереджена на висвітленні роботи федеральних
центрів документації, інша, І. В. Карапетянц, з історії утворення і функціонування архівів бізнес-корпорацій була актуалізована перебудовою
економіки Російської Федерації з соціалістичної планової на ринкову.
Не сприяли появі комплексного дослідження архівів і архівної справи
* Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного
університету імені Петра Могили.
© Є. Г. Сінкевич, 2014
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США не лише “холодна війна” та ідеологічна заангажованість радянської історичної науки, а й банальне переконання у перевагах вітчизняного архівознавства й організації діяльності архівів. Згодом на цьому
тлі виникли проблеми, що потребували негайного вдосконалення і перебудови роботи архівної галузі незалежних республік СНД, незацікавленість вчених, істориків і архівістів архівознавчими дослідженнями,
незнання іноземної мови та й відверте небажання заглиблюватись у
складні питання зарубіжного архівознавства, що значно відрізняється
не лише від радянського-російсько-українського, а й європейського.
Натомість авторка монографії здійснила сміливу спробу комплексного висвітлення даного питання, охопивши історію американських
архівів не лише у значному часовому вимірі від колоніальних часів
до сьогодення, а й у просторовому, приділивши увагу усім архівним
установам США, що зберігають документи офіційного походження постійно.
У Розділі 2 монографії, побудованому за принципом територіального районування США, п’ятдесят архівів штатів згруповано у дев’ять
груп, на яких авторка спостерігає, як з’явились архіви в англійських,
французьких та іспанських колоніях Північної Америки, зародився і
розвивався архівний рух історичних товариств, були засновані архіви
у кожному штаті США. Тож, як виявилося, перші архівні закони та
архівні установи виникли на території Північної Америки наприкінці
ХVII ст. у Мериленді, Луїзіані, Техасі та Нью-Мексико. Висвітлюючи
рух історичних товариств, започаткований ще 1791 року в Новій Англії (Бостон, Массачусетс), авторка зосередилася на внеску його учасників, висвітливши діяльність істориків, священиків, юристів, бібліотекарів, політиків, державних і громадських діячів у сфері збирання,
зберігання і публікації архівних документів, їх боротьбу за контроль
над публічними архівами, утворення архівів, що мали повноваження
зберігати документи органів влади штатів постійно, виділення фінансування архівам і спорудження архівних будинків. В основу дослідження
ранніх американських архівів авторка поклала концепцію американського фронтиту (Дж. Фр. Тернера), у зонах якого як у “плавильному
котлі” змішувались традиції, знання і досвід представників різних народів світу, народжувалась американська нація з притаманним лише
їй особливим характером, що водночас поєднує індивідуалізм і колективізм, місництво та місіанство, американську демократію, громадянське суспільство та стиль життя. У монографії названо значну кількість
імен американських вчених і діячів ХІХ ст. – початку ХХ ст., раніше
не відомих вітчизняній історичній науці: Дж. Белкнепа, Дж. Б. Фелта,
Дж. Фармера, Р. Бартлетта, С. Хазарда, У. Пенніпекера, Б. Шамбауха,
Дж. Трамбалла та інших, які присвятили себе архівній справі. Разом
із тим, авторка погодилася з американськими дослідниками, які вка-
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зували, що перші американські збирачі архівів уважали публікацію
історичних документів шляхом до їх вічного зберігання. Вона пише,
що перші американські архівісти були такими більше за покликанням,
ніж за освітою. Лише з досвідом вони усвідомили цінність оригіналу
документа і зосередились на збереженості архівних колекцій. Авторка дійшла висновку, що на розуміння того, яким слід бути архіву, які
функції він має виконувати, кому підпорядковуватись, значний уплив
здійснив характер американської нації, набутий кожним регіоном в
умовах фронтиту. Так, жителі Нової Англії ще несли на собі відбиток
європейських традицій і досвіду, тож, незважаючи на започаткування
архівного руху саме на цій території, члени історичних товариств уважали, що відповідальність за архіви мають нести органи влади штатів.
У характері Півдня США авторка вбачає прагнення до незалежності,
що відбились і на типології архівних установ. Саме у Південно-Атлантичних та Південно-Східних штатах була утворена найбільша кількість Департаментів архівів і історії як самостійних установ у системі
органів виконавчої гілки влади штатів. Значну увагу авторка приділяє
Алабамі і Міссісіпі, де департаменти з’явились першими в США ще
у 1901 і 1902 рр., та їх фундаторам і першим керівникам Т. Оуену та
Д. Роуленду. Класичним фронтир-зонам, розташованим на Півночі та
Заході США, як уважає авторка, притаманні архіви, роль яких відіграють колегіальні інституції – історичні комісії та історичні товариства,
одинадцять із них від утворення і до нині є офіційними архівними установами штатів. Між іншим, Л. Л. Левченко вказує, що у США, хоча й
існують спільні риси у кожному регіоні, що сформувались об’єктивно
через політичний та історичний розвиток країни, та все ж не знайдеться дві абсолютно аналогічні архівні установи штатів. Кожна з них має
свої особливості, та й кожен регіон є специфічним. Дослідниця вважає,
що ці особливості і винятки залежали від поглядів, ідей і тієї ролі, що
відігравали в архівній справі штатів провідні історики та інші діячі архівного руху. Зокрема, у Теннессі Дж. Т. Мур наполіг на злитті в одній інституції архівних і бібліотечних функцій у Південній Кароліні.
А. С. Саллі “до останнього подиху” обстоював ідею незалежного архівного департаменту, представниці жіночого історичного товариства
у Делавері заснували у штаті перший Публічний архів, В. Е. Льюїс із
Західної Вірджинії вбачав в архівних документах, насамперед, матеріал
для істориків, а М. К. Нортон довела, що архіви повинні задовольняти інформаційні потреби державних чиновників, а архівісти – забути,
що вони є істориками. Особливу увагу дослідниця приділила зусиллям
американців щодо відновлення втрачених документальних комплексів
колоніального періоду у Луїзіані і Техасі, зазначивши, що для цих штатів не важливим був тип чи підпорядкування архіву, оскільки, перш за
все, вони зосереджували увагу на виявленні і копіюванні документів з
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американської історії в архівах Іспанії, Франції, Великобританії, Мексики, Куби. Розглядаючи подальшу історію архівів штатів, Л. Л. Левченко відкинула думку про характеристику архівної системи США
як децентралізованої, вказавши на її змішаний тип і ті чинники, що
пов’язують між собою два рівні цієї системи, федеральний та штатів,
а саме на наявність аналогічних положень у законодавстві та такої інституції, як Рада архівістів штатів, що забезпечує зв’язок усіх архівів
штатів між собою та Національним архівом США через Національну
комісію історичних публікацій та Дорадчі комісії з історичних документів штатів і контролює виділення коштів на проекти із забезпечення
збереженості, публікації, освіти і підвищення кваліфікації архівістів із
федерального бюджету архівам штатів та іншим архівним інституціям
місцевого рівня за програмою грантів.
Продовжуючи тему утворення архівів у США, авторка висвітлила
боротьбу американських істориків за збереження федеральних архівів
та заснування Національного архіву США. У цьому питанні вона звернулася аж до започаткування Північноамериканських штатів і на підставі свідчень співробітника Державного департаменту США Г. Ханта
довела, що саме у складі цього департаменту функціонував перший
федеральний архів, де зберігалися хартії свободи американського народу, історичні, дипломатичні та інші документи. Згодом роль такого архіву почала відігравати Бібліотека Конгресу США. 1908 року
Дж. Фр. Джеймсон очолив рух істориків, що у 1934 році завершився
утворенням Національного архіву США (NARA).
Дослідниця підкреслює важливу роль Американської історичної
асоціації та її комісій, манускриптів та публічних архівів, в утворенні
архівів США та становленні архівної справи. Ще більшого значення
вона надає Конференціям американських архівістів, започаткованим
видатним американським істориком У. Г. Ліландом. Саме у лоні Конференцій, що проходили під егідою Американської історичної асоціації, й сформувалась і визріла професія архівіста в США, представники
якої, усвідомивши себе єдиною спільнотою професіоналів, заснували
Товариство американських архівістів.
Розділ 3 монографії присвячено історії Національного архіву США,
висвітленню його структури, системи підпорядкованих архівних установ та організації роботи. В історії архіву дослідниця виокремлює три
періоди: “дорослішання”, “руху за незалежність” та “вирішення проблеми забезпечення збереженості документальної історичної спадщини
американської нації на цифрових носіях”. Тут авторка знов звертається до внеску архівістів, керівників та провідних співробітників Національного архіву США: Р. Д. В. Коннора, С. Дж. Бакка, У. К. Гровера,
Р. М. Ворнера, Т. Р. Шелленберга, О. В. Холмса, К. Тібодо та інших.
Науковець зазначає, що архівісти NARA у другій половині 1930-х та
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до 1949 рр. понад усе намагались довести федеральним департаментам важливість своєї інституції, особливо під час Другої світової війни,
NARA навіть здобув статус оборонної агенції. Проте результатом Гуверівських комісій, ціллю яких була реорганізація роботи органів виконавчої гілки влади у бік перебирання на себе усієї можливої влади в
державі та економія коштів, стало підпорядкування архіву Адміністрації служб загального призначення і, як наслідок, утрата ним прав незалежної урядової агенції. З іншого боку, повноваження архіву у сфері
управління документацією розширилися. Перебування архіву у складі
Адміністрації врешті призвело до гальмування його розвитку. Усвідомлюючи це, Р. М. Ворнер 1983 року очолив рух архівістів за повернення
до законодавства 1934 року в частині прав архіву як незалежної інституції. Середина 1980-х рр. позначена першими гучними скандалами з
приводу знищення електронних документів. Тож щойно звільнившись
від однієї проблеми, архів потратив у ситуацію, із якої бачив вихід
лише у співробітництві з науково-дослідними інститутами та університетами. Була розроблена система “ERA”, покладена в основу створення Архіву електронних документів. Авторка детально аналізує сучасну
структуру архіву, планування роботи, звітність, джерела фінансування.
Вона висвітлює усі структурні складові системи NARA, їх призначення, законодавчо-нормативну базу функціонування: федеральні центри
документації та регіональні філіали, президентські бібліотеки, дочірні
архіви. Цікавим є виявлений Л. Л. Левченко факт, що порушує загальні
уявлення про історію президентських бібліотек. Як з’ясувалось, перша
президентська бібліотека була утворена в Огайо ще 1916 року сином
Президента США Р. Б. Хейса. Між тим, авторка не зменшує, а навпаки підкреслює роль Президента США Фр. Д. Рузвельта, завдяки якому
не лише заснований Національний архів США і ухвалено перший федеральний архівний закон, а й була започаткована традиція утворювати президентські бібліотеки і передавати їх в дар американському
народові. Однак, дослідниця вказує, що американські президенти так
до кінця й не змирилися із втратою контролю над документами, створеними за часів їх каденції. Зокрема, президенти США Р. М. Ніксон,
Дж. Г. У. Буш та Дж. У. Буш здійснили спроби повернення під свій
контроль президентських документів із подальшим їх знищенням. У
цьому ж розділі дослідниця розглянула діяльність Національної комісії
історичних публікацій і документів у сфері популяризації джерел національної пам’яті, а також детально зупинилась на невластивій іншим
архівним інституціям світу функції, однак притаманній NARA, – публікації законодавчо-нормативних актів у Федеральному регістрі США.
Авторка висвітлила співпрацю Федерального регістру Національного
архіву США та Управління урядового друку Конгресу США.
Наступний розділ монографії віддано науковим та правовим засадам діяльності архівів США. З усього їх різноманіття авторка вдало
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обрала експертизу цінності, що була і залишається ключовим питанням архівної теорії у США, та види цінності від доказового до цінності
оригіналу документа; методи систематизації архівних колекцій, висвітлюючи які звернула увагу на те, що американці відмовилися від систематизації своїх архівів за фондовою системою і поділяють їх на групи
документів та серії; у сфері доступу дослідниця проаналізувала законодавчі акти Конгресу та нормативні акти Президента США із розсекречування документів, на підставі аналізу звітів Управління з нагляду
за інформаційною безпекою Національного архіву США, довівши, що
сьогодні, незважаючи на пропаганду політики відкритості і прозорості
у діяльності американського уряду, обсяги засекречування документів
переважають над обсягами розсекречування; захист життєво важливих
архівних документів в умовах техногенних і природних катастроф сучасності, розглядаючи який авторка вказала, що під життєво-важливими американці розуміють не унікальні чи історично цінні документи,
а ті, що дозволяють відновити діяльність урядових установ після катастроф, захистити права громадян, з’ясувати фінансові питання тощо.
Останній розділ монографії присвячено історії та основним напрямам діяльності професійних організацій архівістів США, насамперед
Товариству американських архівістів, місія якого ще 1936 року була
визначена як наукова. Авторка зазначила, що на хвилі соціальних рухів 1960-х рр. архівісти США почали об’єднуватись у професійні організації по усій країні, утворивши місцеві та регіональні товариства.
Місцеві товариства спрямовують свою діяльність на розвиток комунікацій і співробітництва в архівній галузі, регіональні та національні
товариства є науковими інституціями, що сприяють розвитку наукових
досліджень, освіті і підвищенню кваліфікації архівістів, стандартизації,
виданню і розповсюдженню професійної літератури. Особливу увагу
дослідниця приділила Академії сертифікованих архівістів, що формує
прошарок архівістів вищої кваліфікації. В цілому ж авторка підкреслила, що професійні організації архівістів є тим чинником, що забезпечує гуртування архівістів у спільноту професіоналів, навіть окремий
“цех”, сприяє влаштуванню на роботу до архівів випускників архівних
факультетів університетів та кар’єрному зростанню архівістів. У цьому ж розділі дослідниця висвітлила внесок американських архівістів у
захист архівів окупованих країн під час Другої світової війни, в утворення Міжнародної ради архівів та проведення Міжнародних конгресів
архівів, зупинившись на тих міжнародних архівних заходах, що відбувались у Вашингтоні 1966 та 1976 рр., а також пропозиціях, які американські архівісти вносили міжнародній архівній спільноті на інших
міжнародних конгресах. Авторка дійшла висновку, що програма “Point
Four”, започаткована як альтернатива розповсюдженню комуністичних
ідей за часів “холодної війни”, в цілому сприяла утворенню архівів та
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налагодженню роботи архівних галузей країн Африки та Азії, що отримали незалежність та розвивалися.
Монографію супроводжує значна кількість додатків, серед яких
переклади законодавчих актів, схеми організаційної структури архівів,
хронологічні таблиці утворення історичних товариств і архівів, списки
архівних установ штатів, аналіз показників засекречування і розсекречування документів, словник основних термінів і понять американської
архівістики. Слід підкреслити, що своє дослідження авторка присвятила не лише архівам як закладам, а, перш за все, історикам-архівістам,
тому у тексті монографії згадується понад тисяча осіб, у різний спосіб пов’язаних із архівами. Тож дослідниця узагальнила їх у словнику персоналій, навівши імена і прізвища мовою оригіналу та подавши
біографічні відомості про кожного. Монографія доповнена предметносистематичним, географічним та іменним покажчиками, списком використаної літератури і джерел, переліком ілюстрацій. Доповнюючи
текст фотографіями архівів і архівістів, авторка створила атмосферу
присутності читача в архівах США. Частково фотографії зроблені самою Л. Л. Левченко під час перебування у США, інші ж вона віднайшла у публікаціях американських авторів, в архівах, бібліотеках та на
офіційних архівних, бібліотечних, історичних веб-сайтах.
Особлива цінність наукової роботи полягає у тому, що вона цілком
побудована на американських джерелах та попередніх працях американських істориків і архівістів. Не те, щоб авторка не зналася на радянських та сучасних російських, українських та зарубіжних (не американських) джерелах, навпаки, в історіографічному аналізі вона зібрала
усі публікації, в яких американські архіви згадувались навіть побіжно,
вказала, що за радянських часів значну роботу з анотування, реферування і перекладу публікацій з американських архівознавчих видань
здійснював Всесоюзний інститут архівної справи і документознавства,
зазначила, що увагу зарубіжних дослідників привертали здобутки архівістів США у сфері мікрофільмування, розробки технологій зберігання
машиночитаних та електронних документів, упровадження в роботу
архівів інформаційних та комп’ютерних технологій. Відтак, дослідниця
принципово звернулася до оригінальних праць американських авторів,
перші з яких, датовані ще 1837 та 1839 рр., не згадуються навіть в американській архівній літературі. Цінним джерелом свого дослідження
авторка вважала архівну періодику, перш за все, журнал “Американський архівіст”, а також новітні електронні джерела – веб-сайти Національного архіву США, Товариства американських архівістів, архівів і
історичних товариств штатів, професійних організацій архівістів. Вона
зазначила, що проведення такого комплексного і значного за обсягом
та розробленими напрямами дослідження стало можливим завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та глобалізації інформаційного суспільства взагалі.
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Значна за обсягом, цікава і багатогранна монографія Л. Л. Левченко дещо позначена певною ідеалізацією американської архівістики, деталями, емоціями і симпатіями, які дослідниці не вдалося втримати,
насамперед, у відношенні до керівників регіональних архівів, можливо
через те, що авторка також є керівником обласного архіву. Вона співчуває А. С. Саллі через його понад 40-річну невдалу боротьбу із представниками владних структур за право архіву Південної Кароліни на
самостійне існування, страждає через долю директорки Архіву штату
Джорджія М. Г. Брайєн, яка настільки зосередилась на проектуванні та
будівництві архівного комплексу, що не зважила на своє здоров’я, а перебравшись до нового офісу, не пропрацювала у ньому й дня, залишивши цей світ. Авторка відверто захоплюється сміливістю 6-го Архівіста
США Р. М. Ворнера, який відкрито виступив проти політизації діяльності архівів США, розвивав співпрацю із радянськими та китайськими
архівістами, в умовах Ліванської війни 1982 року насмілився на конференції у мусульманській країні висловитися на захист ізраїльського колеги і заявити про професійне спрямування Міжнародної ради архівів.
Очевидно, що авторка більш позитивно оцінює здобутки П. Левінсона,
ніж Т. Р. Шелленберга у сфері експертизи цінності документів, указує
на незавидну роль Е. Дж. Ліхі, яку той відіграв у долі Національного
архіву США. Проте емоційність не вплинула ні на результативність дослідження, ні зашкодила праці.
Отже, українська архівна спільнота, викладачі і студенти університетів архівних і суміжних спеціальностей отримають видання, яке,
маємо надію, посяде достойне місце серед кращих наукових праць із
зарубіжної архівістики.
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ЗАГАДКА ЛЮБОВІ НІНИ
ТОПІШКО
Один із найпроникливіших і
найчутливіших письменників ХХ
століття Григір Тютюнник так
сформулював думку про природу
таланту: “Немає загадки таланту –
є вічна загадка любові”. Якщо б
одним словом потрібно було охарактеризувати людину, назвати
її головну рису, то для директора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені
Г. С. Пшеничного, талановитого архівіста Ніни Олександрівни Топішко цим словом було б саме любов.
Любов до життя, любов до людей, любов до справи, любов до України.
Своєю любов’ю, талантом освітлює і зігріває вона кожного, хто потрапляє в орбіту її непересічної особистості.
Ниточка долі Ніни Олександрівни Топішко бере свій початок на
мальовничій і працелюбній Житомирській землі. 1954 року в селі Водотиї Коростишівського району народилася Ніна Сергієнко. У рідному
селі закінчила середню школу, в якій рік працювала старшою піонервожатою. А потім – навчання на історичному факультеті Київського
державного університету ім. Тараса Шевченка, спеціалізація – архівознавство. Лекції, семінарські заняття, тривожні, напружені сесії й веселі
канікули, археологічні розкопки в Ольвії, туристичні подорожі, архівна
практика у Москві та Ленінграді. І, звичайно, перше кохання – однокурсник Анатолій Топішко, який став вірним другом, однодумцем і надійною опорою на все життя.
Архівну діяльність Н. О. Топішко розпочала у Центральному державному архіві кінофотофонодокументів УРСР у 1977 році, пройшовши
шлях від молодшого наукового співробітника до директора ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного (з 2003 р.).
Бути директором – це величезна наполеглива праця, котра щодня
вимагає багато сил, знань, витримки, великої самовідданості і жертовності. Адже директор – це не лише управлінець, фахівець високого рів-
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ня, капітан корабля, який цілеспрямовано веде своє судно у життєвому
морі, а й психолог, порадник, оборонець, підтримка і надія для кожного
члена колективу.
Директору Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного сьогодні є чим пишатися: в архіві введено державну службу, на третину збільшився штат співробітників, створено
три нові структурні підрозділи, підвищилася заробітна плата працівників, активно проводиться комплекс робіт з оцифровування аудіовізуальних документів та створення електронних баз даних.
Вагомим є внесок Н. О. Топішко в реалізацію державної політики
в галузі архівної справи – формування Національного архівного фонду
України аудіовізуальними документами, забезпечення їх збереженості
і використання документної інформації.
Популяризації документів архіву сприяють організовані під її керівництвом виставки документів із фондів архіву, інформування зацікавлених установ і організацій про склад та зміст документів, теле- і
радіопередачі, цикли міських публічних кінолекторіїв, проведення
на базі архіву оглядових екскурсій, навчальних та практичних занять
для студентів, уроків історії для учнів із переглядом документальних
фільмів. Багато уваги приділяє Н. О. Топішко науково-методичному та
організаційному забезпеченню використання документної інформації
архіву. Нею розроблені методичні рекомендації щодо організації ко-
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ристування аудіовізуальними документами, пам’ятки, робочі інструкції
з організації практичної роботи читального залу архіву, виготовлення
копій за замовленнями користувачів.
Н. О. Топішко є автором низки тематичних оглядів і добірок документів, присвячених важливим подіям в історії України та ювілейним датам визначних особистостей, які публікувалися на сторінках
часописів “Архіви України”, “Пам’ятки України”, “Генеза”, “Культура
і життя”, газети “Урядовий кур’єр” та ін. Вона є співукладачем і автором передмови до Наукового видання “Війна 1914–1917 рр. Із особистого фотоальбому генерала графа Ф. А. Келлера” (К., 2012), співупорядником багатьох документальних видань, зокрема, “Уряди України
у ХХ столітті” (К., 2001), окремого розділу “Окупація: зупинені миттєвості” у документальному виданні “Архіви окупації. 1941–1944”
(К., 2006). Однією з перших звернулася Н. О. Топішко до вивчення
та атрибуції архівних фотодокументів із колекції Празького музею визвольної боротьби України. Результатом цієї роботи став зроблений
нею опис фотоальбомів, опублікований у довіднику “Празькі архіви:
зведений каталог архівів української еміграції в міжвоєнний період”.
У творчому доробку Н. О. Топішко є низка публікацій, що висвітлюють історію кінофотофоноархіву, зокрема статті: “Пам’ять часів”
(щорічник “Наука і культура”, 2002), “Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного” (довідник “Архівні
установи України”, Т. 1, 2005). Вона є співупорядником буклетів про
Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного.
За участю Н. О. Топішко та під її керівництвом побачили світ анотовані каталоги кінодокументів: “Кінолітопис. Червень 1945–1955 рр.”
(К., 2002.), “Кінолітопис 1956–1965 рр.” (К., 2003), “Україна і Друга
світова війна: Кінолітопис 1939–1945 рр.” (К., 2006) та їх електронні
версії, підготовлено до видання “Кінолітопис 1896–1975 рр.”, “Кінолітопис 1966–1975 рр.”. Готується до друку “Кінолітопис 1976–1985 рр.”,
і уже розпочато роботу над наступним виданням “Кінолітопис 1986–
1995 рр.”.
Професійну компетентність, величезний практичний досвід Ніни
Олександрівни високо цінують колеги-архівісти як в Україні, так і за
кордоном. Неодноразово Н. О. Топішко представляла архів на всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях і семінарах: Польщі –
2005 р., Угорщині – 2006 р., Латвії – 2008 р., Міжнародній конференції
Круглого столу архівів (СITRA) у м. Осло (Норвегія) – 2010 р., брала
участь у роботі 13-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (м. Ташкент,
Республіка Узбекистан) – 2012 р., у церемонії відкриття документальної виставки “Столиця України – м. Київ в архівних документах та ма-
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теріалах”, що проходила в Парижі в Українському культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції – 2013 р. Ніна
Олександрівна є постійним учасником і доповідачем під час зустрічей
керівників архівних служб і архівних установ Росії, Білорусії, України,
на яких розглядаються питання правового і організаційного забезпечення зберігання аудіовізуальної спадщини України, введення до наукового обігу нових видів архівних джерел, проблеми створення страхового
фонду та впровадження інформаційних технологій в архівній сфері.
Н. О. Топішко є членом колегії, Науково-видавничої ради, Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, Головної редакційної колегії
серії “Архівні зібрання України”.
Плідна творча праця Ніни Олександрівни оцінена багатьма державними нагородами та відзнаками. Їй присвоєно Почесне звання “Заслужений працівник культури України”; нагороджено Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і мистецтв
України, Головдержслужби України, Державного комітету архівів
України.
23 лютого Ніна Олександрівна Топішко відзначила ювілей. Вітаючи її з цією молодою і дзвінкою датою, щиро бажаємо міцного
здоров’я, здійснення усіх найсміливіших задумів і мрій, незгасаючої
жаги до життя, завзяття і успіхів, творчої наснаги, благополуччя, тепла,
радості і любові на довгі й многії літа.
Державна архівна служба України
Колектив Центрального державного
кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного.

