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РОЗШИРЕНЕ ЗАСіДАННЯ КОЛЕГіЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АРХіВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 лютого 2015 р. у конференц-залі міністерства юстиції України 
розпочалося розширене засідання Укрдержархіву. за традицією учас-
никам засідання було представлено новопризначених керівників архів-
них установ: директорів Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України о. в. Бажан, Центрального державного історичного 
архіву України, м. Київ о. в. музичук, державних архівів одеської об-
ласті в. в. левчука, Херсонської області в. д. Бордюжана, сумської 
області Ю. о. олійника.

з доповіддю “про підсумки роботи державних архівних установ 
і спеціальних установ сФд у 2014 р. та їх завдання на 2015 р.” ви-
ступив перший заступник Голови державної архівної служби України 
і. м. Кісіль.

в обговоренні доповіді взяли участь: директор державного архіву 
Рівненської області м. і. Григорук, директор державного архіву во-
линської області в. м. Гика, директор Центрального державного ар-
хіву-музею літератури і мистецтва України о. в. чижова, директор 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства о. я. Гаранін, директор державного архіву донецької 
області н. д. Буценко, директор державного архіву луганської області 
К. м. Безгинська, Голова Українського інституту національної пам’яті 
в. м. в’ятрович, заступник директора державного департаменту стра-
хового фонду документації о. Ю. сурков, директор державного ар-
хіву закарпатської області м. д. місюк, директор державного архіву 
одеської області в. в. левчук.

наступна частина роботи колегіального органу Укрдержархіву 
була присвячена відзначенню переможців минулорічних конкурсів. 
зокрема, премію імені василя веретенникова у галузі архівознавства, 
археографії і документознавства (у номінації “документознавство”) 
присуджено завідувачу відділу документознавства Українського на-
уково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
с. Г. Кулешову за підготовку навчального посібника “загальне доку-
ментознавство”; у номінації “археографія, архівна евристика” – заступ-
нику директора Центрального державного науково-технічного архіву 
України м. а. Балишеву, начальнику відділу використання інформації 
документів Центрального державного науково-технічного архіву Украї-
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під час відкриття розширеного засідання колегії Укрдержархіву. 
У центрі – Голова державної архівної служби України т. і. Баранова, праворуч – 

перший заступник Голови і. м. Кісіль, ліворуч – заступник Голови і. в. Бондарчук.

Учасники розширеного засідання колегії 
державної архівної служби України.
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ни а. о. алєксєєнко, провідному спеціалісту відділу використання ін-
формації документів Центрального державного науково-технічного ар-
хіву України о. є. дождьовій за підготовку довідника “Картографічні 
матеріали у складі проектної документації Цднта України”. 

дипломами за кращу науково-інформаційну роботу відзначено ди-
ректора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України о. в. Кульчий, заступника директора – головного зберігача 
фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України т. м. малярчук, завідувача сектору просвітньої та виставкової 
роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України Ю. в. Бентю за підготовку видання “документальна скарбни-
ця Шевченківських лауреатів”. 

відзначено переможців всеукраїнського огляду-конкурсу стану 
умов і охорони праці в архівних установах.

У номінації “Кращі умови праці в державному архіві в автономній 
Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва та севасто-
поля” диплом іі ступеня присуджено державному архіву закарпатської 
області (директор державного архіву закарпатської області м. д. мі-
сюк), диплом іі ступеня – державному архіву Київської області (ди-
ректор державного архіву Київської області с. а. Каменєва), диплом 
ііі ступеня – державному архіву чернігівської області (директор дер-
жавного архіву чернігівської області Р. Б. воробей).

У номінації “Кращі умови праці в архівних відділах районних 
державних адміністрацій та архівних відділах міських рад” дипломи і 
ступеня присуджено архівному відділу виконавчого комітету Борис-
пільської міської ради Київської області, іі ступеня – архівному відділу 
драбівської районної державної адміністрації черкаської області.  

 переможцем конкурсу “автор року” – 2014, оголошеного редко-
легією науково-практичного журналу “архіви України”, визнано кан-
дидата педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітни-
ка відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
К. т. селіверстову за статтю “науково-методичне забезпечення експер-
тизи цінності документів”. 

Учасники засідання заслухали також доповідь начальника фінансо-
во-економічного управління Укрдержархіву в. а. стадник “про стан 
використання бюджетних коштів державною архівною службою, цен-
тральними державними архівними установами та спеціальними устано-
вами сФд у 2014 році”.

семінар на тему “здійснення заходів щодо запобігання і протидії 
корупції” провів заступник директора департаменту – начальник від-
ділу реформування антикорупційної політики міністерства юстиції 
України а. м. яйчук.
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26 лютого тривала робота колегії Укрдержархіву. У конференц-залі 
комплексу споруд центральних державних архівних установ відбулися 
семінари на теми “питання впровадження порядку роботи з електрон-
ними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 
архівне зберігання”, “впровадження результатів наукових досліджень 
у практику роботи архівних установ України”, які провели заступник 
директора департаменту – начальник відділу нормативно-методично-
го забезпечення діловодства Укрдержархіву о. в. денисенко, заступ-
ник директора Центрального державного електронного архіву України 
Ю. с. Ковтанюк та заступник директора Українського науково-дослід-
ного інституту архівної справи та документознавства н. м. Христова.

Учасники засідання взяли участь у презентації нового видання – 
путівника “документы по истории и культуре евреев в региональных 
архивах Украины” за редакцією Ю. Й. меламеда.
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ДОПОВіДь
ПЕРШОГО ЗАСтУПНИКА ГОЛОВИ 

ДЕРЖАВНОЇ АРХіВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
і. м. КіСіЛЯ

Шановні члени колегії та учасники засідання!

сьогодні ми зібралися тут, щоб підбити підсумки нашої роботи у 
2014 р. та затвердити пріоритети та плани роботи на 2015 р.

минулий, 2014 рік був важким, як для нашої країни, так і для ар-
хівної галузі. Фінансово-економічна криза та військові дії на півдні та 
сході країни не обійшли стороною й архівну галузь, про що свідчить 
недовиконання більшості загальних планових показників щодо зміц-
нення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної та пожежної 
безпеки. 

Більше того, невизначеною залишається доля фондів державних 
архівів донецької і луганської областей, архівних установ, що пере-
бувають у зоні проведення ато, під час проведення бойових дій деякі 
архівні будівлі зазнають пошкоджень.

незважаючи ні на що, у 2014 році архівісти України забезпечили 
збереження, поповнення та використання документів національного 
архівного фонду – частини історико-культурної спадщини Українсько-
го народу.

на кінець 2014 р. до мережі архівних, наукових та спеціальних 
установ галузі входило 2 379 інституцій: 12 центральних державних ар-
хівних установ, 2 науково-дослідних інститути, 8 спеціальних установ 
сФд, 13 галузевих державних архівів, 24 державних архівів областей, 1 
державний архів м. Києва, 466 архівних відділів райдержадміністрацій, 
138 архівних відділів міських рад, 1715 трудових архівів.

Упродовж 2014 р. відбулися зміни у низовій ланці архівних уста-
нов. Усупереч закону України “про національний архівний фонд та 
архівні установи”, змінено організаційно-правовий статус 6 архівних 
відділів райдержадміністрацій та міських рад дніпропетровської (4), 
черкаської (1) і полтавської (1) областей шляхом перетворення їх на 
сектори та позбавлення права юридичної особи.

У миколаївській області відбулося злиття архівного відділу ми-
колаївської міської ради з архівом з особового складу миколаївської 
міської ради.

водночас у 2014 році відновлено втрачений у минулі роки статус 
відділу 10 архівним секторам райдержадміністрацій полтавської (7) та 
черкаської (3) областей. відновлено архівний відділ без статусу юри-
дичної особи в Красноармійській райдержадміністрації донецької об-
ласті.
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вельми показовою у цьому випадку є ситуація зі зміною органі-
заційно-правової форми архівного відділу зміївської райдержадміні-
страції Харківської області. У травні 2014 р. його було перетворено в 
архівний сектор, але вже у вересні 2014 року розпорядженням голови 
зміївської райдержадміністрації архівному сектору відновлено статус 
архівного відділу.

Ще однією проблемою залишається організація єдиної системи – 
трудових архівів. 

на кінець 2014 р. в Україні функціонувало 1715 трудових архівів, 
переважну більшість із них (72,6%) складають архіви, створені при 
сільських та селищних радах. статус юридичної особи мають лише 314 
трудових архівів, що складає 18% від їх загальної кількості. 

Упродовж 2014 року створено 38 трудових архівів: знову ж таки 
25 при сільських та селищних радах, а решта – при міських радах та 
районних радах. з них статус юридичної особи мають лише 12 установ.

протягом 2014 року ліквідовано 13 трудових архівів.
Кількість штатних одиниць у трудових архівах у минулому році 

збільшилася на 200 і становить 1 150 штатних одиниць.
станом на 01.01.2015 площа архівосховищ, які займають трудові 

архіви, становить 42 600,3 кв. м. 
трудові архіви зберігають понад 94,4 тис. одиниць тимчасового 

зберігання та 5,7 млн. од. зб. з особового складу. загальна кількість 

з доповіддю “про підсумки роботи державних архівних установ і установ 
страхового фонду документації у 2014 р. та їх завдання на 2015 р.” 

виступає перший заступник Голови Укрдержархіву 
і. м. Кісіль.
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документів, що зберігають трудові архіви, порівняно з минулим роком 
збільшилась майже на 500 тис. одиниць зберігання.

У 2014 році трудовими архівами виконано 311 тис. запитів з со-
ціально-правових питань.

в Україні працює 28 приватних архівів, у яких зберігається по-
над 12 тис. фондів, до яких включено 544 тис. документів з кадрових 
питань (особового складу) та понад 10 млн. справ тимчасового строку 
зберігання.

площа приватних архівів складає 13,6 тис. кв. м. У них працює 
154 працівники.

Законодавча база

Упродовж 2014 року здійснювалися заходи із вдосконалення зако-
нодавчої бази діяльності архівних установ та установ системи сФд. 

Розроблено 3 законопроекти, 3 проекти постанов і 3 проекти роз-
поряджень Кабінету міністрів України, 1 проект Указу президента 
України та 14 проектів наказів міністерства юстиції з питань архівної 
справи, діловодства та страхового фонду документації. з них прийня-
то 2 постанови Кабінету міністрів України та 12 наказів міністерства 
юстиції.

Розроблено проекти законів України “про внесення змін до закону 
України “про національний архівний фонд та архівні установи”, “про 
внесення змін до митного кодексу України” .

продовжувалася робота над проектом закону України “про вне-
сення змін до закону України “про страховий фонд документації”.

прийнято постанову Кабінету міністрів України від 30.10.2014 № 
575 “про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризи-
ку від провадження господарської діяльності у сфері створення, фор-
мування, ведення та використання страхового фонду документації і 
визначається періодичність здійснення планових заходів державного 
контролю державною архівною службою”. 

наказами міністерства юстиції України затверджено:
– порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання;
– порядок підготовки архівними установами документів національ-

ного архівного фонду до експонування на виставках та в інших 
інформаційних заходах;

– перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до 
національного архівного фонду, які створюються у науково-тех-
нічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організа-
цій;

– типове положення про архівну установу сільської, селищної, 
міської ради для централізованого тимчасового зберігання архів-
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них документів, нагромаджених у процесі документування служ-
бових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних 
осіб, що не належать до національного архівного фонду; 

– форми та опис галузевої програми створення страхового фонду 
документації.

опрацьовано понад 40 проектів нормативно-правових актів, що на-
дійшли від інших міністерств та відомств на погодження.

надано 53 письмових роз’яснення щодо застосування законодав-
чих та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи і ді-
ловодства.

проведено роботу щодо обліку, підтримання у контрольному ста-
ні міжнародних договорів. на веб-порталі Укрдержархіву у рубриці 
“міжнародні контакти” розміщено перелік міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру, який налічує 24 діючих договори, 2 протоко-
ли про спільні проекти та 1 меморандум про співробітництво.

Забезпечення збереженості документів

забезпечення збереженості документів наФ у 2014 р. залишалося 
одним із пріоритетів у діяльності архівних установ України.

поліпшили умови зберігання архівних документів шляхом заміни 
або надання додаткових приміщень 32 архівні відділи райдержадміні-
страцій і міських рад. проведено ремонт приміщень у 52 архівних від-
ділах.

додатково встановлено 3,1 тис. погонних метра стелажного облад-
нання.

У 2014 році архівними установами вжито заходів щодо посилення 
охоронного та протипожежного режимів, зокрема забезпечення поза-
відомчої охорони, встановлення та забезпечення роботи охоронної та 
пожежної сигналізацій, систем пожежогасіння та відеоспостереження. 

– у 13 архівних установах встановлено та відремонтовано охоронну 
сигналізацію;

– у 9 архівних установах встановлено та відремонтовано пожежну 
сигналізацію;

– встановлено автоматичну систему пожежогасіння в архівному 
відділі іллічівської міської ради;

– у 6 архівних установах встановлено системи кондиціювання та 
вентиляції повітря;

– у державному архіві волинської області та архівному відділі Бо-
риспільської міської ради Київської області проведено ремонт на-
явних систем кондиціювання та вентиляції повітря.

У минулому році значну увагу приділено питанню обліку докумен-
тів наФ. відповідно до заходів програми здійснення контролю за на-
явністю, станом і рухом документів національного архівного фонду на 
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2009–2019 роки, упродовж 2014 року проведено перевірку наявності 
понад 3 млн. од. зб., що на 8 % більше від запланованого.

У державному архіві львівської області з 2005 року триває комп-
лекс робіт із суцільної перевірки наявності документів наФ у фондах. 
У 2014 році перевірено 161861 од. зб. від початку суцільної перевірки 
наявності документів (з 2005 року) перевірено 2871 фонд, 6472 описи, 
1 870 058 од. зб., що складає близько 75 % од.зб. від загальної кількості 
документів наФ, що зберігається в архіві. У результаті перевірки було 
знайдено 534 од. зб., що рахувались у розшуку, відсутні 1407 справ.

Упродовж року у Цдаво, ЦдіаК, ЦдКФФа, Цдамлм, дер-
жавних архівах вінницької, Житомирської, закарпатської, запорізької, 
Кіровоградської, луганської, львівської, миколаївської, полтавської, 
Рівненської, тернопільської, чернівецької областей, державному архіві 
м. Києва знайдено 182 справи, що перебували у розшуку.

з метою поліпшення фізичного стану всіх видів документів трива-
ло виявлення та облік документів, що потребують ремонту і реставра-
ції, проводилася дезінфекція, дезінсекція і знепилення справ. 

Упродовж року відреставровано понад 239 тис. аркушів документів 
з паперовою основою, відремонтовано понад 1,1 млн. арк. документів., 
оправлено і підшито понад 88 тис. од. зб.

найкращі показники з реставрації документів у Цдіал, державних 
архівах Харківської, Хмельницької областей. лише ними в минулому 
році відреставровано майже 96 тис. арк., що склало 40 % від загальної 
кількості відреставрованих аркушів.

У державному архіві Хмельницької області тривала робота із до-
кументами, постраждалими внаслідок пожежі. впродовж року іденти-
фіковано 2504 ум. од. здійснено реставрацію понад 7,1 тис. арк., ушко-
джених пожежею та понад 3,4 тис. арк. з числа пошкоджених внаслідок 
незадовільного зберігання в колишньому Кам’янець-подільському 
міському архіві. від початку проведення реставраційно-відновлюваль-
них робіт (з 2004 року) фахівцями-реставраторами ідентифіковано 
27708 ум. од. зб. з числа ушкоджених у пожежі, що складає 72 % від 
їх загальної кількості.

проведено консерваційно-профілактичне оброблення 1296 од. зб. 
страхового фонду документів наФ, 3194 од.зб. кінодокументів, 16940 
од.зб. фотодокументів, 2178 од. зб. фонодокументів, 236 од. зб. відео-
документів.

незважаючи на деякі позитивні зрушення, спрямовані на покра-
щення умов зберігання документів наФ, загострюється проблема 
зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ, забезпечення 
їх придатними для зберігання приміщеннями.

повністю вичерпано можливості для приймання документів на збе-
рігання у восьми державних архівах: ЦдіаК, Цдіал, Цднта, держ-
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архівах Київської, полтавської, Харківської, чернівецької областей; га-
лузевих державних архівах: міністерства закордонних справ Украї ни, 
Гідрометслужби України. на 91–99 % заповнені сховища ще 17 дер-
жавних архівних установ 

проблемою, яка потребує особливої уваги, є недостатнє фінансу-
вання архівів на послуги державної охорони. 

так, кількість постів охорони доведено до критичного мінімуму 
або введено посади сторожів до структури архівів. Крім того, оскільки 
вартість послуг державної охорони суттєво вища за послуги приватних 
охоронних фірм, державні архіви, за наявності коштів, усупереч по-
станові Кабінету міністрів України від 10.08.1993 № 615 “про заходи 
щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм влас-
ності” змушені перейти на охорону приватними фірмами.

на кінець 2014 р. не забезпечено позавідомчою охороною 82 % бу-
дівель архівних установ, не оснащено охоронною сигналізацією 44 %, 
пожежною сигналізацією – 45 % .

не вдалося вирішити у минулому році питання:
– переміщення фондів Цднта, держархівів Харківської та одесь-

кої областей з аварійних будівель, оскільки через позицію мініс-
терства оборони, не вдалося вирішити питання щодо виділення 
додаткових приміщень шляхом передачі їм приміщень військо-
вих містечок; 

– виділення коштів на добудову нових споруд державних архівів 
Київської, тернопільської областей, комплексу споруд централь-
них державних архівів України, облаштування будівлі “закарпат-
книга”;

– переміщення документів наФ державного архіву чернігівської 
області із культових будівель у м. ніжин;

– виділення державному архіву Хмельницької області приміщення 
та додаткової штатної чисельності для розгортання роботи цен-
тру реставрації документів наФ, які постраждали внаслідок по-
жежі 2003 року.

невідкладного вирішення потребує питання збільшення обсягів 
страхового копіювання документів наФ. загальна кількість од.зб., на 
які створено страховий фонд архівними установами у 2014 році, є най-
нижчою за останні 10 років.

відсутність в архівних установах ресурсів для оцифровування до-
кументів наФ, спеціального обладнання для приймання та зберігання 
електронних документів спричинила неготовність архівних установ за-
безпечити їх довічне зберігання, а також перешкоджає наданню послуг 
в електронному вигляді.

таким чином, стан матеріально-технічної бази архівних установ та 
фізичний стан значної кількості документів наФ постійно погіршуєть-
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ся, що спричинено недостатнім фінансуванням архівної сфери, – і сьо-
годні це є причиною, без перебільшення, екстремальних умов, у яких 
перебувають документи наФ і відповідальні за них архівісти. 

Формування Національного архівного фонду

У 2014 році вжито заходи щодо поповнення національного архів-
ного фонду документами, що всебічно відбивають усі аспекти життя 
суспільства. на постійне зберігання надійшло 407 тис. одиниць збері-
гання документів наФ та 120 тис. од. зб. з особового складу від лікві-
дованих підприємств, установ і організацій. 

найкращі показники з приймання документів наФ:
– управлінської документації – в Цдаво України, державних ар-

хівах Харківської, запорізької, Хмельницької, Житомирської об-
ластей; архівних відділах райдержадміністрацій Харківської, він-
ницької, Хмельницької областей; архівних відділах міських рад 
донецької області;

– документів особового походження – в державних архівах одесь-
кої і волинської областей; архівних відділах райдержадміністра-
цій волинської та Хмельницької областей;

– науково-технічної документації – в державному архіві одеської 
області;

– фотодокументів – в державному архіві одеської області, архів-
них відділах райдержадміністрацій Хмельницької області, архів-
них відділах міських рад волинської області;

– фонодокументів – в державному архіві тернопільської області;
– відеодокументів – державному архіві Херсонської області.
таким чином, станом на 01.01.2015 обсяг національного архівного 

фонду становить близько 80 млн. одиниць зберігання.
на кінець 2014 р. до списків-джерел формування наФ включено 

понад 38 тис. підприємств, установ та організацій, з них майже 32 тис. 
є джерелами комплектування державних архівних установ та архівних 
відділів міських рад.

архівні установи здійснювали контроль за станом діловодства та 
організації зберігання документів в архівних підрозділах установ – 
джерел формування наФ, зокрема проведено понад 10 тис. перевірок 
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів, 
49 оглядів стану роботи з документами, організовано 892 семінари та 
курси з підвищення кваліфікації для працівників діловодних, архівних, 
експертних служб підприємств, установ, організацій. 

основну роботу у формуванні наФ та відборі документів на архів-
не зберігання здійснюють експертно-перевірні комісії державних архі-
вів, які розглянули та схвалили у минулому році описи справ постійно-
го зберігання на 591 тис. одиниць зберігання та майже 14 тис. одиниць 
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обліку аудіовізуальних документів, погодили описи справ з кадрових 
питань на 375 тис. од. зб., що перевищує планові показники відповідно 
на 43%, 63% та 71%. 

У 2014 році на договірних засадах державними архівами, архів-
ними відділами, райдержадміністрацій та міських рад упорядковано 
73164 од. зб. управлінських документів постійного зберігання підпри-
ємств, установ, організацій, 59264 од. зб. управлінських документів 
тимчасового зберігання, 51721 од. зб. документів з кадрових питань 
(особового складу), 1033 од. зб. науково-технічної документації, що 
складає 9% від загальної кількості упорядкованих усіх видів докумен-
тів. 

покращилися показники з організації роботи експертних комісій 
підприємств, установ і організацій. за звітними даними описано 65% 
справ постійного зберігання та 82% справ з особового складу від за-
гальної кількості документів, що зберігаються в архівних підрозділах 
фондоутворювачів.

Центральна експертно-перевірна комісія Укрдежархіву схвалила 
2 типові інструкції з діловодства, розроблені центральними органами 
виконавчої влади для однорідних за характером діяльності установ, що 
належать до сфери їх управління, а також 2 галузеві переліки докумен-
тів зі строками їх зберігання 

з метою врегулювання питань організації діловодства Укрдежар-
хівом в 2014 році підготовлено і подано на розгляд до міністерства 
юстиції України проекти постанов Кабінету міністрів України:

– про затвердження типової інструкції про порядок обліку, збері-
гання і використання документів та інших матеріальних носіїв інфор-
мації, які містять службову інформацію (проект після погодження пе-
редано на розгляд до Кабінету Міністрів України);

– про затвердження типової інструкції з діловодства за запитами 
на інформацію;

– про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 
23 серпня 1995 р. № 672 “про затвердження зразків і описів гербових 
печаток, малих гербових печаток, печаток без зображення державно-
го Герба України, бланків і табличок обласних, Київської та севасто-
польської міських, районних, районних у містах Києві та севастополі 
державних адміністрацій” в частині затвердження зразків бланків дер-
жавних адміністрацій;

– про внесення зміни до пункту 28 типового регламенту місцевої 
державної адміністрації. 

окрім того, в міністерстві юстиції знаходиться проект правил ор-
ганізації діловодства та архівного зберігання документів у державних 
органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах 
і організаціях. як видно з назви, нові правила охоплюють питання 
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не лише роботи архівних підрозділів, а й організації діловодства. Їх 
впровадження сприятиме встановленню єдиних вимог щодо створення 
управлінських документів, організації роботи із службовими докумен-
тами та порядку архівного зберігання документів в установах та орга-
нізаціях усіх форм власності.

водночас у сфері формування національного архівного фонду за-
лишається багато проблем.

через недостатнє фінансове забезпечення архівні установи не ма-
ють сучасного обладнання для приймання електронних документів. 
Украй не вистачає спеціалістів з інформаційних технологій у держав-
них архівах. 

Брак вільних місць унеможливлює своєчасний прийом на держав-
не зберігання документів наФ від фондоутворювачів. на сьогодні в 
архівних підрозділах підприємств, установ, організацій понад встанов-
лені строки зберігається майже 2 млн. 109 тис. одиниць зберігання, що 
може спричинити їх втрату. 

однак, усупереч архівному законодавству, державні архівні уста-
нови та архівні відділи міських рад змушені зберігати документи, що 
не належать до національного архівного фонду, зокрема виборчу до-
кументацію тимчасового строку зберігання та документи з кадрових 
питань (особового складу).

Укрдержархів неодноразово, у тому числі й в 2014 році, намагався 
на підставі пропозицій державних архівів України врегулювати питан-
ня щодо порядку передавання та подальшого зберігання виборчої доку-
ментації тимчасового строку зберігання, зокрема виборчих бюлетенів, 
а також щодо зменшення строків їх зберігання до 1 року. наші пропо-
зиції не знаходять підтримки, і цю проблему ми не можемо розв’язати 
з 2001 року.

незважаючи на створення мережі трудових архівів, їх кількість є 
недостатньою, що спричинює надходження документів з кадрових пи-
тань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ, організацій 
до державних архівних установ та архівних відділів міських рад.

окремо варто відзначити проблему з надходження на архівне збе-
рігання документів тривалого строку зберігання підприємств та органі-
зацій, визнаних банкрутами.

призначені господарським судом арбітражні керуючі, всупереч за-
конодавству, не виконують свої зобов’язання щодо належного оформ-
лення, упорядкування та зберігання документів банкрута протягом 
ліквідаційної процедури і передавання їх на архівне зберігання. У разі 
відмови архівних установ приймати документи в неупорядкованому 
стані, арбітражні керівники залишать документи нічийними. як на-
слідок, громадяни не можуть отримати довідки соціально-правового 
характеру і звертаються до Укрдержархіву зі скаргами. отже, постає 
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необхідність в удосконаленні чинного законодавства в частині вста-
новлення відповідальності арбітражних керівників за передавання до-
кументів на архівне зберігання.

слід також констатувати, що у результаті захоплення деяких уста-
нов та організацій упродовж 2014 року та військового конфлікту на 
сході країни, знищено багато документів у діловодстві та архівних 
підрозділах, у тому числі національного архівного фонду та соціально 
значущих документів. наразі їх кількість невідома.

Взаємодія з громадськістю

одним із завдань програми діяльності Кабінету міністрів України 
є формування нової системи влади на принципах відкритості і прозо-
рості діяльності органів державної влади. забезпечення відкритості ро-
боти державної архівної служби України, державних архівних установ 
та спеціальних установ сФд передбачає залучення громадськості до 
формування та реалізації державної політики в архівній сфері, у сфері 
діловодства та сФд, налагодження ефективної співпраці з представни-
ками інститутів громадянського суспільства та доступності інформації 
про їхню роботу.

на спільних засіданнях упродовж 2014 року члени громадської 
та науково-експертної рад розглянули три законопроекти, один про-
ект спільного наказу мін’юсту та мзс, два накази мін’юсту та про-
ект “Концептуальних засад розвитку архівної справи в Україні на най-
ближчі роки”, організовано електронні консультації з громадськістю з 
обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Укр-
держархівом.

на виконання постанови Кабінету міністрів України від 26 листо-
пада 2014 року № 688 у грудні 2014 року у приміщенні державної ар-
хівної служби відбулися установчі збори для формування нового скла-
ду громадської ради при Укрдержархіві на 2015–2016 роки. 

новий склад громадської ради при Укрдержархіві, затверджений 
наказом Укрдержархіву від 26 грудня 2014 року № 165, та протокол 
установчих зборів опубліковано на офіційному веб-порталі Укрдер-
жархіву у рубриці “Громадянське суспільство і влада” у розділі “Гро-
мадська рада”. Головою громадської ради одноголосно обрано Клепака 
Григорія олексійовича.

активну роботу Укрдержархіву з проведення публічних заходів за 
участі громадської ради при державній архівній службі було відзначе-
но Кабінетом міністрів України.

нді мікрографії співпрацює з Громадською радою “Центр страте-
гічних досліджень та інноватики”, Голова центру м.Г. сергієнко є чле-
ном нтР нді мікрографії.
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до складу дорадчих органів 3 центральних та 18 обласних та м. 
Києва державних архівів введено представників інститутів громадян-
ського суспільства.

Співпрація із Змі

У 2014 році державні архівні установи підготували і провели 
352 радіопередачі (на 12 % більше від плану), 310 телепередач (на 55 % 
більше від плану), на сторінках періодичної преси опубліковано 1355 
документальних публікацій (на 19 % більше від плану). У тому числі 
центральними держархівами та держархівами областей підготовлено 
243 радіопередачі, 287 телепередач, 451 публікацій у пресі.

Упродовж звітного періоду керівництво Укрдержархіву взяло 
участь у прес-конференціях, брифінгах, відкриттях документальних ви-
ставок, радіо- та телепередачах тощо.

традиційною вже стала участь керівництва у прямих телефонних 
лініях Кабінету міністрів України.

слід відзначити роботу Цдамлм із пошуку нових шляхів попу-
ляризації своїх фондів. подальшого розвитку дістав проект Цдамлм 
“мистецькі зустрічі в архіві-музеї”. з серпня 2014 року архівом також 
реалізується новий віртуальний проект “аРХіважлива спРава”, у 
рамках якого широке коло дослідників та шанувальників вітчизняної 
культури має можливість ознайомитися з унікальними документами, 
книжковими виданнями та музейними предметами, що зберігаються у 
Цдамлм.

також варто відзначити роботу ЦдаГо, яким за ініціативи архіву 
з травня 2014 року започатковано публікацію (два рази на місяць) у 
рубриці “історія” газети “Голос України” матеріалів та архівних доку-
ментів з фондів архіву, підготовлених його працівниками. 

прикладом організації взаємодії зі змі та громадськістю у 2014 
році є також робота держархівів закарпатської, Київської та одеської 
областей. позитивним є осучаснення методів роботи з інформування 
громадськості про діяльність державних архівів, прикладом є започат-
кована ЦдаГо, ЦдіаК та Цдамлм робота із супроводу власних сто-
рінок архівів у соціальних мережах.

державна архівна служба, державний департамент сФд та дер-
жавні архівні установи її системи забезпечують розміщення і постійне 
оновлення на власних офіційних веб-сайтах у мережі інтернет публіч-
ної інформації, що перебуває у їх володінні, забезпечуючи таким чином 
доступ до публічної інформації громадськості, надання представникам 
громадськості інформаційних та інших послуг, проведення електрон-
них консультацій із громадськістю.

офіційний веб-портал Укрдержархіву забезпечує реалізацію ін-
формаційної політики державної архівної служби, державного депар-
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таменту сФд та державних архівних установ, оперативно оприлюд-
нює рішення керівництва Укрдержархіву щодо найважливіших питань 
функціонування та розвитку архівної сфери. станом на кінець грудня 
2014 року обсяг інформації на офіційному веб-порталі зменшився з 
28 ГБ (2013 рік) до 19, у зв’язку з проведенням оптимізації структури 
порталу. Кількість відвідувачів на добу зменшилась із 3 тис. до 2,5 тис. 
Кількість відвідувань за рік у поточному році становить 814.406, що на 
111.911 менше ніж минулого року. Цільовою аудиторією офіційного 
веб-порталу є громадяни України (61% усіх відвідувачів порталу) та 
інших країн світу (понад 120 країн світу).

відповідно до моніторингу, проведеного держкомтелерадіо щодо 
інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої 
влади у другому півріччі 2014 року, Укрдержархів посідає п’яте місце 
серед 51 Цовв.

інформація, яка розміщується на офіційному веб-порталі, має за-
хист від несанкціонованої модифікації.

Упродовж 2014 року покращилися технічні параметри та дизайн 
власних офіційних веб-сайтів ЦдаГо, ЦдазУ, ЦдКФФа, Цдамлм, 
держархівів волинської, Кіровоградської, львівської, Рівненської об-
ластей та м. Києва. 

У поточному році повністю змінено офіційний веб-сайт держархі-
ву одеської області, який більше відповідає сучасному технологічному 
рівню.

спеціальні установи страхового фонду документації України, зва-
жаючи на специфіку діяльності, власних офіційних веб-сайтів не ма-
ють. інформація про регіональні центри страхового фонду документа-
ції була представлена на веб-сайті державного департаменту сФд.

проте, незважаючи на те, що веб-сайти архівних установ переста-
ють бути звичайною візитівкою установи і стають одним із важливих 
інструментів реалізації державної політики, залишається невирішеним 
питання Ксзі у держархівах, що унеможливлює опублікування оциф-
рованих архівних документів без належного захисту і перешкоджає 
нормальному функціонуванню їх власних офіційних веб-сайтів, зокре-
ма інформаційному наповненню рубрик “он-лайн виставки” і “Розсе-
кречення архівних матеріалів”, інколи навіть публікацій в електронно-
му форматі збірників документів та довідкових видань.

інформатизація архівної галузі

У 2014 році не відбулося значних зрушень й у сфері інформатизації 
архівної галузі.

зросла кількість комп’ютеризованих робочих місць з 983 до 1050 
(7 %), з яких 69 % об’єднано у локальні мережі. доступ до мережі 
інтернет забезпечено з 62% комп’ютерів. на кінець на 2014 рік 30 ар-
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хівних установ мали сервери та централізовані сховища для зберігання 
електронних інформаційних ресурсів (лише ЦдіаК, ЦдКФФа, дер-
жархів запорізької області), що створює умови для належного збері-
гання та використання електронних ресурсів (цифрових копій архівних 
документів, баз даних тощо), удосконалення та прискорення виробни-
чих процесів. актуальним залишається питання придбання ліцензійно-
го програмного забезпечення.

звертаємо увагу керівників архівних установ на проблему інформа-
ційної безпеки: захисту офіційних веб-сайтів, внутрішніх ресурсів від 
загроз з інтернету і контролю за доступом співробітників до ресурсів 
інтернету. Упродовж 2014 року відбулось щонайменше три випадки 
компрометації сайтів державних архівів, що супроводжувалось несанк-
ціонованою зміною веб-сторінок, втратою керування сайтом з боку ар-
хівів або зараженням веб-сайтів комп’ютерними вірусами.

також наголошуємо на неприпустимості використання безкоштов-
них зовнішніх сервісів електронної пошти, які надаються зарубіжни-
ми або вітчизняними підприємствами без будь-яких гарантій захисту 
інформації та конфіденційності, наприклад mail.ru, inbox.ru (Російська 
Федерація), yahoo.com, gmail.com (сШа), ukr.net (Україна) та іншими, 
багато державних архівних установ продовжують цю практику.

зважаючи на виклики сьогодення, у 2014 році державним архів-
ним установам належить приділити увагу побудові підвалин власних 
інформаційних систем як складових галузевої системи, завершити по-
будову локальних мереж та приділити особливу увагу питанням захис-
ту інформації в усіх аспектах – від протидії несанкціонованому вико-
ристанню, витоку службової інформації – до запобігання незворотним 
втратам напрацьованих інформаційних ресурсів. 

Використання інформації документів

2014 рік у діяльності архівних установ характеризувався збільшен-
ням показників у напрямку здійснення інформаційної політики та про-
ведення іміджевих заходів, активізацією співпраці із громадськістю.

минулого року архівними установами значно перевиконано всі 
планові показники з використання інформації документів наФ.

майже до 414,5 тис. зросла кількість запитів, що надійшли упро-
довж року на виконання до архівних установ. Було розглянуто:

– тематичних запитів – понад 50,8 тис. тематичних запитів, з яких 
43.2 тис. (85 %) виконано із позитивним результатом;

– за актами цивільного стану – 28,3 тис. запитів, з яких 00.2 тис. 
(00 %) виконано із позитивним результатом;

– генеалогічних – 3,3 тис. запитів, з яких 00.2 тис. (00 %) виконано 
із позитивним результатом;

– соціально-правового характеру – 255,6 тис. запитів, з яких 
225.9 тис. (88 %) виконано із позитивним результатом.
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найбільше запитів соціально-правового характеру виконано Цдаво, 
ЦдаГо, Цдіал, держархівами волинської, Житомирської, львівської, 
миколаївської, одеської, сумської, чернівецької та чернігівської об-
ластей.

серед архівних відділів райдержадміністрацій від 6,3 до 13,9 тис. 
запитів соціально-правового характеру виконано архівними відділами 
закарпатської, івано-Франківської, львівської, одеської, Рівненської, 
сумської, тернопільської та Харківської областей; архівними відділа-
ми міськрад вінницької, дніпропетровської, запорізької, сумської та 
черкаської областей виконано від 5,6 тис. до 12,4 тис. запитів.

на особистому прийомі керівництвом та працівниками столів до-
відок архівних установ прийнято понад 167,5 тис. звернень.

наявність скарг на роботу архівних установ з виконання звернень 
громадян становить 0,4% від загальної кількості, здебільшого вони сто-
суються додаткового виявлення відомостей.

Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявни-
ків з боку Укрдержархіву та державних архівів не виявлено.

традиційно перевиконано планові показники з підготовки виста-
вок документів: загальна кількість виставок – 1 516 (на 27% більше, 
ніж заплановано), з яких 118 підготовлено центральними державними 
архівами, 460 – держархівами областей, мм. Києва і севастополя, 751 – 
архівними відділами райдержадміністрацій, 187 – архівними відділами 
міськрад. найактивніше працювали в цьому напрямі Цдаво, держар-
хіви закарпатської, миколаївської, тернопільської, Херсонської облас-
тей. 

слід наголосити на участі Укрдержархіву та державних архівних 
установ у виконанні заходів з відзначення знаменних та пам’ятних дат, 
виставок, присвячених:

– 200-річчю від дня народження тараса Шевченка (27 лютого, 
Цдамлм); “на вічному шляху до тараса (1814–1861)”, до під-
готовки якої долучилися архівні та музейні установи України, 
Казахстану, литви, польщі та Російської Федерації;

– “апокаліпсис ХХ століття. світові війни”, підготовленого за 
участю Цдаво, ЦдіаК, ЦдКФФа (5 вересня, приміщення ме-
моріального комплексу “національний музей історії великої ві-
тчизняної війни 1941–1945 років”);

– “незагоєна рана афганської війни”, присвяченої 25-ій річниці ви-
ведення радянських військ з афганістану (13 лютого, ЦдаГо);

– “літопис української державності мовою документів. полтавщи-
на” (21 серпня, приміщення полтавської облдержадміністрації); 

– виставкового проекту “апокаліпсис ХХ століття. світові війни”, 
підготовленого за участю Цдаво, ЦдіаК, ЦдКФФа (5 вересня, 
приміщення меморіального комплексу “національний музей іс-
торії великої вітчизняної війни 1941–1945 років”); 
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– “перемога силою духу”, присвяченої 25-ій річниці народного 
Руху України (9 вересня, ЦдаГо); “Битва за Україну”, присвя-
ченої 70-річчю визволення України від нацистських загарбників 
(28 жовтня, ЦдаГо).

Упродовж 2014 року в читальних залах архівних установ заре-
єстровано майже 23,4 тис. користувачів, у тому числі 748 іноземних 
користувачів, 

найбільша кількість дослідників працювала в читальних залах 
Цдаво (607), ЦдіаК (1 201), Цдіал (596), держархівів волинської 
(1028), Житомирської (554), львівської (500), миколаївської (530), 
одеської (719), сумської (641) та чернігівської (591) областей.

Користувачам було видано для роботи 413 985 справ (на 10% біль-
ше, ніж минулого року).

основна тематика досліджень, що проводилися користувачами у 
читальних залах архівних установ упродовж 2014 року: майнові права; 
історія релігійних конфесій та культових споруд; дослідження родово-
ду; історія другої світової війни та великої вітчизняної війни 1941–
1945 років, період фашистської окупації; визвольний рух ХХ століт-
тя; жертви репресій ХХ ст., причини, перебіг та наслідки голодомору 
1932–1933 в Україні; історія соціально-побутового та культурного жит-
тя національних меншин; перейменування вулиць; життя та діяльність 
історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти і науки, дослі-
дження з краєзнавства.

зберігається тенденція до збільшення кількості дослідників, що 
працюють над генеалогічною тематикою. У 2014 році за генеалогіч-
ною тематикою в читальних залах архівних установ працювало 3 339 
дослідників. 

міжнародна діяльність

2014 року міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних ар-
хівів була спрямована на подальшу активізацію двостороннього спів-
робітництва з архівними службами іноземних держав та пошук нових 
міжнародних контактів; проведення інвентаризації та аналізу на відпо-
відність чинному законодавству наявних міжнародних міжвідомчих до-
говорів, укладених у 1991–1996 роках; встановлення зв’язків з україн-
цями, які проживають за межами України; поповнення національного 
архівного фонду документами, що належать до культурної спадщини 
української нації і перебувають на збереженні в архівосховищах іно-
земних держав.

прагнення архівістів України до подальшого зміцнення та погли-
блення міжнародного співробітництва в архівній сфері свідчить про 
розуміння ними важливості прискорення процесу інтеграції до євро-
пейської та світової архівної спільноти.
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У 2014 році керівництво державної архівної служби через відсут-
ність фінансування витрат на закордонні відрядження не брало участі 
у міжнародних форумах, консультаціях, переговорах, конференціях та 
інших заходах міжнародного характеру.

2014 року Укрдержархівом проведено роботу з підготовки до під-
писання та розроблено проекти міжнародних договорів міжвідомчого 
характеру в архівній сфері з державними архівними службами литов-
ської Республіки, латвійської Республіки, Республіки молдова, ту-
рецької Республіки, Фінляндської Республіки, сербії, португальської 
Республіки, Республіки Кіпр, алжирської народної демократичної 
Республіки.

підписання міжнародних договорів міжвідомчого характеру з дер-
жавними архівними службами держав європейського союзу сприяти-
ме посиленню євроінтеграційних процесів і подальшому розвитку й 
зміцненню взаємовигідної співпраці України та держав – членів єс в 
сфері науки та культури.

підсумком консультацій Укрдержархіву та Генеральної дирекції 
державних архівів Республіки польща у 2014 році стало підтверджен-
ня державною архівною службою України домовленостей, досягнутих 
під час візиту делегації українських архівістів до варшави у 2013 році, 
щодо участі у міжнародному проекті з оцифровування метричних книг, 
у тому числі й українських земель, та розміщення цієї інформації в 
мережі інтернет та на офіційних веб-порталах Укрдержархіву та Гене-
ральної дирекції. зокрема, Укрдержархів та Цдіал готові до співпраці 
з оцифровування метричних книг так званих “забужанських архівів”.

У 2014 році державними архівами волинської, закарпатської, Ки-
ївської і тернопільської областей укладено низку міжнародних угод з 
архівними, музейними та науковими установами щодо спільного до-
слідження історії країн та історії національних меншин.

поглиблення взаємодії із закордонним українством, поповнення 
національного архівного фонду документами, що належать до куль-
турної спадщини української нації і перебувають на збереженні в архі-
восховищах іноземних держав, лишаються пріоритетними напрямками 
міжнародної діяльності Укрдержархіву. в цьому сенсі слід відзначити 
роботу Цдамлм, Цднта, ЦдазУ, державних архівів волинської, 
дніпропетровської, чернівецької області та м. Києва.

Видавнича діяльність

видавнича діяльність державних архівів, а саме підготовка збірни-
ків документів, наукових розвідок, монографій, біографічних та довід-
кових видань була спрямована на виконання плану науково-видавничої 
роботи державних архівних установ на 2014 р., програми підготовки 
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архівних довідників на 2014–2016 рр. та перспективного плану науко-
во-видавничої роботи на 2014–2018 рр.

слід відзначити науково-видавничу роботу ЦдаГо, ЦдіаК, 
Цдіал, ЦдКФФа, держархівів вінницької, закарпатської, івано-Фран-
ківської, Київської, Кіровоградської, миколаївської, одеської, Херсон-
ської, Харківської, Хмельницької, чернігівської областей.

Науково-дослідна та методична робота
науково-дослідна та методична робота державних архівних уста-

нов та установ сФд у сучасних умовах є базою розвитку архівної га-
лузі та системи страхового фонду документації і спрямовується на ви-
конання основних функціональних завдань, забезпечення пріоритетних 
напрямків діяльності архівних установ та установ страхового фонду 
документації.

основні наукові та методичні розробки, над якими працювали 
Ундіасд, нді мікрографії, державні архівні установи у 2014 році, 
були спрямовані на нормативне та методичне забезпечення архівної 
справи та діловодства. 

дослідницька діяльність Ундіасд у 2014 р. стосувалася питань 
забезпечення збереженості та державного обліку документів наФ, удо-
сконалення експертизи цінності архівних документів, розширення бази 
формування наФ, удосконалення нормативно-методичного забезпе-
чення діловодства.

У звітний період інститут працював над виконанням 16 тем. Роз-
роблено:

– нову редакцію “правил пожежної безпеки для державних архів-
них установ України”;

– інструкцію з обліку документів у державних архівах України;
– правила роботи з науково-технічною документацією в архівних 

установах;
– “перелік видів статистичної документації, що підлягає прийман-

ню на постійне зберігання” та “методичні рекомендації з комп-
лектування державних архівних установ, архівних відділів місь-
ких рад статистичною документацією”.

У 2014 році державні архіви здійснювали підготовку 82 методич-
них посібників, 9 з яких було виконано позапланово.

нормативно-методичною комісією Укрдержархіву розгляну-
то 19 та схвалено 17 документів. 

з метою заохочення наукових досліджень у сфері архівознавства, 
археографії і документознавства Укрдержархівом проведено конкурс 
наукових праць імені василя веретенникова.

вісім архівних установ подали матеріали для участі у конкурсі: 
Ундіасд, Цдамлм, Цднта, державні архіви Житомирської, Кіро-
воградської, полтавської, черкаської та Херсонської областей. 
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премію імені в. веретенникова у номінації “документознавство” 
присуджено завідувачу відділу документознавства Ундіасд Кулешо-
ву сергію Георгійовичу за підготовку навчального посібника “загальне 
документознавство”; у номінації археографія, архівна евристика – ко-
лективу авторів із Цднта за підготовку довідника “Картографічні ма-
теріали у складі проектної документації Цднта України”.

також відзначено дипломами за кращу науково-інформаційну 
роботу колектив авторів із Цдамлм за підготовку видання “доку-
ментальна скарбниця Шевченківських лауреатів”.

наукова та науково-технічна діяльність у сфері страхового фонду 
документації упродовж 2014 року здійснювалась згідно з тематичним 
планом наукових робіт нді мікрографії на 2014 рік, який передбачав 
виконання 20 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 
що спрямовувалися на вирішення першочергових питань у сфері сФд.

У звітному році нді мікрографії виконував 19 наукових робіт. на-
укова діяльність здійснювалася за такими напрямами:

– технологічне забезпечення сФд України (2 наукові роботи);
– Розроблення автоматизованої інформаційної системи сФд Укра-

їни (5 наукових робіт);
– нормативне забезпечення сФд України ( 10 наукових робіт);
тематичний план на 2014 рік виконано повністю. наукові роботи, 

що завершені, пройшли державну реєстрацію в Українському інституті 
науково-технічної та економічної інформації.

Результати, отримані під час проведення наукових робіт, впрова-
джуються згідно з вимогами нормативних документів. виконано в ці-
лому основні завдання щодо створення страхового фонду документа-
ції, інші закріплені завдання і функції департаменту та установ сФд. 
Формування страхового фонду документації України здійснюється на 
плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих і регіо-
нальних програм створення страхового фонду документації. 

проводились заходи щодо розроблення програм, доповнень та 
змін до чинних програм на об’єкти підприємств державного концерну 
“Укроборонпром”, на об’єкти морського транспорту, на об’єкти систем 
життєзабезпечення підприємств вугільної промисловості, на об’єкти 
підприємств залізничного транспорту, на об’єкти міністерства молоді 
та спорту, на об’єкти підприємств адміністрації держспецзв’язку, на 
об’єкти державної служби України з надзвичайних ситуацій, на об’єкти 
міністерства промислової політики, на об’єкти державної служби гео-
логії та надр та на об’єкти науково-дослідних та проектно-конструктор-
ських установ різних галузей.

відповідно до завдань, передбачених державною програмою фор-
мування страхового фонду документації на продукцію спецпризна-
чення, силами 8 регіональних центрів страхового фонду документації 
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(далі – РЦ сФд) було заплановано проведення робіт щодо формування 
сФд на продукцію спецпризначення.

за результатами проведеної роботи показник виконання державної 
програми складає 83,33 % від планових показників 2014 року.

показник реалізації галузевих програм формування сФд за 2014 
рік за виробами та об’єктами складає 81,93 %

Упродовж 2014 року РЦ сФд узято участь у розробленні 22 регіо-
нальних програм створення сФд місцевими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування та супроводі до затвердження 
сесіями відповідних рад, із яких затверджено 6, розроблені та перебува-
ють на погодженні та затвердженні сесіями відповідних рад – 8.

із 490 районів та 180 міст обласного значення України діючими 
програмами створення сФд охоплено 339 районів (69,18 %) та 158 міст 
обласного значення (87,78 %).

Усього за 2014 рік до страхового фонду закладено документацію 
на 1511 виріб та об’єкт промисловості, будівництва, споруди систем 
життєзабезпечення, споруд транспорту і пам’яток містобудування та 
архітектури тощо.

згідно з планами виготовлення та передачі на зберігання докумен-
тів сФд загальний плановий обсяг передачі на зберігання документів 
сФд у регіональних центрах сФд на 2014 рік становив 1037,45 тис. 
арк. ф. а4, у тому числі: 

із загального фонду – 199,85 тис. арк. ф. а4;
із спеціального – 837,6 тис. арк. ф. а4.
за 2014 рік регіональними центрами сФд фактично виготовлено та 

передано на зберігання – 924,7 тис. арк. ф. а4:
із загального фонду – 164,7 тис. арк. ф. а4 (виконано на 82 %); 
із спеціального – 760,1 тис. арк. ф. а4 (виконано на 91 %).
за РЦ сФд виконання планових показників з передачі на зберіган-

ня документів сФд за 2014 рік складає:
північним – 182,51 тис.арк.ф.а4 (100 %);
південно-східним – 175,2 тис.арк.ф.а4 (101 %);
західним – 179,85 тис.арк.ф.а4 (101 %);
північно-східним – 155,94 тис.арк.ф.а4 (101 %);
південно-західним – 97,24 тис.арк.ф.а4 (89 %);
південним – 92,54 тис.арк.ф.а4 (101 %);
донбаським – 41,47 тис.арк.ф.а4 (28 %).
якість документів сФд, виготовлених РЦ сФд, відповідає вимо-

гам нормативних документів.
Бюджетною установою “Фонд” виконано виробниче завдання з 

про ведення вхідного контролю носіїв інформації на 2014 рік. за звіт-
ний період проведено контроль носіїв інформації обсягом 8983,2 тис. 
арк. ф. а4 (виконано на 105 %).
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за 2014 рік було проведено заходи із забезпечення користувачів 
документами страхового фонду за 7 заявками на суму 38483 гривень (у 
тому числі одна заявка на суму 29605 грн. знаходиться у стані виконан-
ня). для забезпечення готовності функціонування державної системи 
сФд в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій додатково 
проведено заходи із перевірки відтворення документів сФд за 5 за-
вданнями державного департаменту сФд.

видано 652 акти закладення проектної (робочої) документації до 
страхового фонду документації України та оформлено 2427 свідоцтв 
про реєстрацію потенційно небезпечних об’єктів.

за звітний період до бази даних державного реєстру потенційно 
небезпечних об’єктів внесено відомості про 788 об’єктів, оновлені дані 
про 1696 об’єкти, вилучено з реєстру 239 об’єктів. станом на 23.12.2014 
до бази даних реєстру внесено інформацію про 25100 об’єктів.

відділом контролю за додержанням законодавства у сфері фор-
мування та ведення страхового фонду документації було перевірено 
дотримання вимог законодавства у сфері страхового фонду докумен-
тації 39 суб’єктами державної системи сФд. Більшість перевірених 
суб’єктів розробили та реалізують заходи щодо усунення виявлених 
недоліків. перевіреними суб’єктами господарювання укладені відпо-
відні договори та поставлена документація для виготовлення докумен-
тів сФд, іншими (21 суб’єкт) – надані акти відповідності документів 
сФд документації.

У зв’язку із запровадженням статтею 31 закону України “про дер-
жавний бюджет України на 2014 рік” обмежень на проведення переві-
рок державними інспекціями та іншими контролюючими органами 10 
перевірок суб’єктів господарювання відмінено.

загальний обсяг фінансування з державного бюджету України Ук-
рдержархіву, центральним державним архівним установам, бюджетним 
установам системи страхового фонду документації, держархіву в ав-
тономній Республіці Крим, державним архівам областей, міст Києва і 
севастополя в 2014 році становив 147 889,2 тис. грн. 

видатки, передбачені у державному бюджеті України на 2014 
рік Укрдержархіву за програмою 3600000 “державна архівна служба 
України” на загальну суму понад 79693,7 млн. грн., спрямовували-
ся на забезпечення нагальних потреб установ, що належать до сфери 
управління Укрдержархіву. У 2014 році Укрдержархівом виконувалось 
3 бюджетні програми. за рахунок коштів загального та спеціального 
фондів державного бюджету забезпечувалось виконання основних на-
прямів діяльності за кожною бюджетною програмою. 

виділене фінансування не забезпечувало повністю вирішення пер-
шочергових проблем життєдіяльності державних архівних установ та 
спеціальних установ страхового фонду документації. зокрема, здій-
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снення заходів з охорони архівних приміщень та комунальних послуг 
забезпечено лише на 50 % від загальної потреби.

з метою недопущення кредиторської заборгованості за комуналь-
ні послуги та послуги охорони здійснювався перерозподіл бюджетних 
асигнувань за КеКв 2270 “оплата комунальних послуг та енергоносі-
їв” між іншими видатками, з урахуванням можливої економії, в межах 
загального обсягу бюджетних призначень розпорядників бюджетних 
коштів та збільшувався обсяг коштів, що спрямовувався на оплату охо-
рони та комунальних послуг, за рахунок власних надходжень до спеці-
ального фонду державного бюджету.

на фінансування держархівів областей та м. Києва у державному 
бюджеті було передбачено видатки по загальному фонду на суму – 
58043,1 тис. грн., фактично спрямовано – 56 338.9 тис. грн. з них видат-
ки на оплату праці становили – 49 216,3 тис. грн., на оплату комуналь-
них послуг – 5 131,1 тис. грн., на інші поточні видатки – 2 041,6 тис. 
грн. (додаток 9).

додатковим джерелом фінансування центральних державних архі-
вів та установ страхового фонду документації є кошти, отримані від 
надання платних послуг. 

від надання платних послуг центральні державні архівні установи та 
спеціальні установи страхового фонду документації отримали 11 766,6 
тис. грн. найактивніше у цьому напрямку працювали північний РЦ 
сФд (1 671,6 тис. грн.), південно-східний РЦ сФд (1 186,2 тис. грн.), 
північно-східний РЦ сФд (1 049,2 тис. грн.).

від надання платних послуг на спецрахунки держархівів областей 
та м. Києва надійшло 6 820,5 тис. грн. найвагоміших результатів до-
сягли держархіви івано-Франківської області (1043,8 тис. грн.), м. Киє-
ва (666,5 тис. грн.), полтавської області (498,1 тис. грн.). аналіз обся-
гів надходження коштів засвідчив, що внаслідок ефективного надання 
платних послуг держархіви м. Києва, полтавської, івано-Франківської 
областей у середньому майже половину свого бюджетного фінансуван-
ня у 2014 році поповнили додатково для потреб установи.

недостатньо проводилася ця робота в держархівах чернігівської, 
черкаської та запорізької областей.

Робота щодо забезпечення стабільності кадрового складу, залучен-
ня і збереження кваліфікованих кадрів, підвищення професіоналізму 
трудових колективів постійно в центрі уваги керівництва Укрдержар-
хіву та керівників установ галузі. діяльність Укрдержархіву спрямо-
вувалась на практичну реалізацію завдань, визначених актами і дору-
ченнями президента України та Кабінету міністрів України у сфері 
державної кадрової політики та здійснення контролю за їх виконанням, 
а також дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Укомплектованість кадрами установ галузі становить 96,5%. ста-
тус державних службовців мають 46% працівників галузі. плинність 
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кадрів становить 12%. 71% фактичної чисельності працівників мають 
повну вищу освіту. найчисельнішою залишається вікова група від 46 
до 55 років, що становить 28% загальної кількості працюючих, а це 
працівники з вже наявним професійним досвідом. 

працівникам створено відповідні умови для їх безперервного на-
вчання, підвищення кваліфікації, професійного розвитку та службової 
кар’єри. Керівництвом підтримується навчання молодих фахівців в ас-
пірантурі. науковий ступінь присуджено 81 особі. вчене звання при-
своєно 15 особам. 27 працівників мають почесне звання “заслужений”.

з метою популяризації архівної роботи, залучення молоді до робо-
ти в архівних установах створювалися умови для проходження практи-
ки студентами вищих навчальних закладів та стажування. організову-
вались зустрічі керівництва архіву із випускниками шкіл та студентами 
вузів.

Шановні колеги!

минулий рік не був для нас простим, але, як ви почули з доповіді, 
у деяких напрямках нам вдалося досягти вагомих результатів. дозволь-
те подякувати вам за виконану роботу. впевнений, що в наступному 
році ми також виконаємо ті завдання, які перед нами ставить суспіль-
ство і держава. 

труднощів багато, але є й шляхи їх подолання. тому я закликаю 
всіх вас, шановні колеги, об’єднати наші зусилля, підтримувати один 
одного, спільно вирішувати проблеми, залишатися професіоналами і не 
втрачати оптимізму!

підсумки 2014 року і завдання на 2015 рік викладено у звіті та про-
екті рішення колегії. прошу його підтримати.
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Р і Ш Е Н Н Я
КОЛЕГіЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХіВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

“25” лютого 2015 року м. Київ  № 1/1

про підсумки роботи архівних 
установ та спеціальних установ 
страхового фонду документації 
у 2014 році та завдання на 2015 рік

державна архівна служба та установи, що належать до сфери її 
управління, у 2014 році спрямували свою діяльність на безумовне ви-
конання завдань, визначених президентом України, Кабінетом міні-
стрів України, міністерством юстиції та виконали основні показники 
роботи, заплановані на 2014 рік.

тривала робота щодо активізації законотворчої діяльності, розроб-
ки та вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань архів-
ної справи, діловодства та страхового фонду документації.

Розроблено 3 законопроекти, 1 проект Указу президента України, 
6 проектів постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України та 14 
проектів наказів міністерства юстиції з питань архівної справи, діло-
водства та страхового фонду документації. з них прийнято 2 постанови 
Кабінету міністрів України та 12 наказів міністерства юстиції.

У державному бюджеті України на 2014 рік Укрдержархіву та уста-
новам, що належать до сфери його управління, на виконання завдань 
щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловод-
ства та страхового фонду документації було виділено 79 693,7 тис. грн.

архівні установи виконали завдання з комплектування всіх видів 
документів. на постійне зберігання надійшло 406 946 од. зб., з них 
396 227 од. зб. управлінської документації, 3 333 од. зб. документів 
особового походження, 5 494 од. зб. науково-технічної документації, 
1 892 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів. Крім того, прийнято 
119 488 од. зб. із кадрових питань (особового складу) від ліквідованих 
підприємств, установ і організацій. 

описано 65% справ постійного зберігання та 82% справ з кадрових 
питань (особового складу) від загальної кількості документів, що збе-
рігаються в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій.

значна увага приділялася питанням контролю за станом діловод-
ства та організації зберігання документів в архівних підрозділах уста-
нов – джерел формування національного архівного фонду.

так, державними архівними установами проведено 10401 перевірку 
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів. 
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архівними установами вжито заходів щодо поліпшення умов на-
дійного зберігання документів національного архівного фонду (далі – 
наФ). 

нові або додаткові приміщення отримали 32 архівних відділи рай-
держадміністрацій і міських рад, відремонтовано 52 архівних примі-
щення, збільшено довжину стелажних полиць на 3 тис. пог. м. 

охоронну сигналізацію встановлено у 16 архівних установах, у 13 – 
пожежну сигналізацію. автоматичну систему пожежогасіння встанов-
лено в архівному відділі іллічівської міської ради одеської області.

системи кондиціювання та вентиляції повітря встановлено у 6 ар-
хівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано у 
2 архівних установах.

відреставровано 239 тис. аркушів, відремонтовано понад 1 млн. ар-
кушів документів з паперовою основою. перевірено понад 3 млн. од. зб.

архівними установами перевиконано усі планові показники з ви-
користання інформації документів.

органам державної влади, місцевого самоврядування та іншим за-
цікавленим установам направлено 946 інформаційних документів. ви-
конано 50 847 тематичних запитів, 28 274 запити за актами цивільного 
стану, 1 793 генеалогічних запити.

Розглянуто 255 638 запитів соціально-правового характеру. на 
88 % зазначених запитів заявники отримали позитивну відповідь.

Центральними держархівами виконано 2 723 запити соціально-пра-
вового характеру, держархівами областей – 48 401, архівними відді-
лами райдержадміністрацій – 115 363, архівними відділами міськрад – 
89 151, трудовими архівами – 310854. 

архівними установами підготовлено 1 516 виставок фото- та архів-
них документів, 352 радіопередачі, 310 телепередач, на сторінках пері-
одичної преси опубліковано 1 355 документальних публікацій. 

читальні зали архівних установ відвідало 23 378 користувачів, у 
тому числі 748 іноземних дослідників. 

на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опубліковано 10 on-line 
виставок (920 документів), на веб-сайтах державних архівів – 212 on-
line виставок (близько 6 тис. документів).

відповідно до моніторингу, проведеного держкомтелерадіо з ме-
тою оцінювання інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів ор-
ганів виконавчої влади у другому півріччі 2014 року, Укрдержархів по-
сідає п’яте місце серед 51 центрального органу виконавчої влади.

підготовлено до підписання проекти міжнародних договорів міжві-
домчого характеру в архівній сфері з державними архівними службами 
литовської Республіки, латвійської Республіки, Республіки молдова, 
турецької Республіки, Фінляндської Республіки, сербії, португаль-
ської Республіки, Республіки Кіпр, алжирської народної демократич-
ної Республіки.
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архівними установами завершено розробку 6 науково-дослідних 
тем та 84 методичних посібників, державним департаментом сФд 
прийнято 27 етапів 19 науково-дослідних робіт.

затверджено 8 галузевих програм та доповнень до галузевих про-
грам формування сФд та 8 регіональних програм створення сФд.

створено страховий фонд документації на 1511 виробів та об’єктів. 
до бази даних державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів 

внесено відомості про 788 об’єктів, оновлено (актуалізовано) дані про 
1696 об’єктів, вилучено з реєстру 253 пно. 

перевірено дотримання вимог законодавства у сфері сФд 39 су-
б’єктами державної системи сФд.

видано 652 акти закладення проектної (робочої) документації до 
страхового фонду документації України та оформлено 2427 свідоцтв 
про реєстрацію пно.

плани з передачі на зберігання документів сФд виконано усіма 
регіональними центрами сФд (далі – РЦ сФд), крім донбаського РЦ 
сФд. виконання планового показника з передачі на зберігання доку-
ментів сФд складає 89 %.

показник передачі на зберігання документів сФд із першого 
пред’явлення складає 99,64 %.

РЦ сФд укладено та продовжено термін дії 966 договорів на виго-
товлення документів страхового фонду на суму 8 млн. 382 тис. гривень. 

водночас, у роботі архівних установ, наукових установ та спеціаль-
них установ сФд залишається невирішеною низка питань.

в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій – дже-
релах комплектування зберігаються понад встановлені роки майже 
2 мільйони 109 тисяч одиниць зберігання. 

найгірші показники в держархівах Харківської (272255 од. зб.) та 
Київської областей (123802 од. зб.).

не вирішено низку питань щодо забезпечення умов зберігання 
наФ та зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ. при-
зупинено реконструкцію комплексу споруд центральних державних ар-
хівних установ України у м. Києві.

не завершено будівництво приміщень для держархівів Київської, 
тернопільської областей, облаштування будівлі “закарпаткнига”, пере-
даної в оперативне управління держархіву закарпатської області.

не дали результату пошуки шляхів фінансування проекту будівни-
цтва спеціалізованої споруди для розміщення держархіву Харківської 
області.

не вдалося вирішити питання щодо виділення додаткових примі-
щень для Цднта, держархівів одеської, чернігівської областей шля-
хом передачі їм приміщень військових містечок.
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вісім держархівів розміщуються в культових будівлях (Цдіал, 
Цднта, Цдамлм, держархіви вінницької, львівської, одеської, тер-
нопільської, чернігівської областей).

повністю вичерпано можливості для приймання документів на 
зберігання у ЦдіаК, Цдіал, Цднта, держархівах Київської, полтав-
ської, Харківської, чернівецької областей, у 17 держархівах сховища 
заповнено на 91–99 %.

не забезпечено позавідомчою охороною 82 % будівель архівних 
установ, 44 % будівель не оснащено охоронною сигналізацією. не ос-
нащено системами пожежогасіння 90 % архівосховищ, а пожежною 
сигналізацією не забезпечено 45 % архівосховищ. 

викликає занепокоєння стан збереженості документів наФ, які за-
лишилися в архівосховищах донецька та луганська. 

проблемою, яка потребує особливої уваги, залишається недостатнє 
фінансування архівів на послуги державної охорони. 

не виходили друком путівники фондами держархівів.
залишається відкритим питання запровадження автоматизованих 

систем з функцією пошуку та можливості отримання on-line послуг та 
сервісів для відвідувачів.

державна програма формування страхового фонду документації на 
продукцію спеціального призначення (далі – державна програма) ви-
конана на 83,33 % від планових показників. при цьому донбаський, 
південно-західний та північний РЦ сФд роботи з виготовлення доку-
ментів страхового фонду виконані не в повному обсязі.

У зв’язку із тимчасовою окупацією автономної Республіки Крим 
не виконувалися роботи із реалізації державної програми Кримським 
РЦ сФд, а донбаським РЦ сФд виконані не в повному обсязі. 

донбаським РЦ сФд не здійснювалась виробнича діяльність у 
серпні–грудні через проведення в регіоні антитерористичної операції.

показник реалізації галузевих програм (доповнень до програм) 
створення сФд з урахуванням державної програми (49 програм) з 
початку їх реалізації складає 66,44 %, регіональних (115 програм) – 
58,12 %.

має місце проблема забезпечення РЦ сФд металевими коробками 
для мікрофільмів сФд. 

оплата робіт за укладеними договорами здійснювалась підприєм-
ствами - постачальниками документації незадовільно. через це у де-
яких РЦ сФд працівники, які фінансуються за спеціальним фондом, 
працювали за скороченим робочим графіком.

доопрацювання звітних матеріалів за темою “дослідження та вдо-
сконалення методу оцінювання стану державної системи страхового 
фонду документації” було завершено лише у липні 2014 року.
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загальний показник фактично отриманих за 2014 рік коштів на до-
говірній діяльності у системі сФд складає 60 % від планового обсягу 
фінансування.

залишаються питання, відсутність рішення за якими заважає ефек-
тивному функціонуванню державної системи сФд, а саме:

– забезпечення надійного зберігання страхового фонду документа-
ції України;

– забезпечення здатності державної системи сФд до роботи в осо-
бливий період, зокрема вирішення питань забезпечення фінансування 
щодо введення у дію пункту управління державною системою сФд 
в особливий період, забезпечення охорони державного департаменту 
сФд та спеціальних установ сФд, бронювання їх військовозобов’язаних 
працівників, визначення місця постійного зберігання документів сФд, 
створення запасу матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

враховуючи зазначене та з метою подолання проблем архівної 
справи, страхового фонду документації та забезпечення подальшого їх 
розвитку, 

колегія вирішує:
1. визнати діяльність архівних установ, наукових установ та спеці-

альних установ сФд у 2014 році задовільною.
2. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних під-

розділів забезпечити: 
– реалізацію положень програми діяльності Кабінету міністрів 

України;
– виконання пріоритетних завдань державної архівної служби 

України на 2015 рік;
– подання Кабінету міністрів України проектів законів України 

“про внесення змін до закону України “про національний архівний 
фонд та архівні установи”, “про страховий фонд документації Украї-
ни”;

– проведення моніторингу законодавства та, за необхідності, під-
готовку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на його вдо-
сконалення.

– підготовку та укладення міжнародних договорів міжвідомчого 
характеру в архівній сфері;

– залучення громадськості до формування та реалізації державної 
політики у сфері архівної справи, діловодства та сФд;

– надання методичної та практичної допомоги в організації діяль-
ності держархівів донецької та луганської областей;

– вжиття заходів щодо модернізації офіційного веб-порталу Укр-
держархіву та сайтів архівних установ, приведення їх у відповідність 
до сучасних технічних вимог;
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– внутрішній контроль за законним та ефективним використанням 
бюджетних коштів Укрдержархівом, центральними державними архів-
ними установами, науковими установами та спеціальними установами 
сФд;

– вирішення питання щодо фінансування плану заходів, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 10.12.2014 
№ 1245-рцт.

2. Керівникам державних архівних установ, наукових установ за-
безпечити:

– належну підготовку бюджетного запиту на 2016 рік з урахуван-
ням необхідних коштів для вирішення пріоритетних завдань діяльності 
архівних установ, наукових установ; 

– надійність експлуатації архівних будівель і приміщень, систем їх 
життєзабезпечення, посилення охоронної і пожежної безпеки архіво-
сховищ;

– постійний контроль за наявністю, станом та рухом документів 
наФ; 

– організацію створення страхового фонду документів наФ та 
фонду користування ними;

– приймання на постійне зберігання документів наФ, що зберіга-
ються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад 
встановлені роки;

– контроль за станом упорядкування архівних документів за вста-
новлені законодавством строки їх зберігання в архівних підрозділах ор-
ганів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на елек-
тронний документообіг;

– інформування Укрдержархіву та місцевих органів влади про над-
звичайні ситуації та проблеми у забезпеченні збереження документів 
наФ;

– якісне планування наукових робіт на 2016 рік та контроль за ви-
конанням наукових робіт у 2015 році;

– продовження роботи у напрямку трансприкордонного співробіт-
ництва з єс, у т. ч. укладення двосторонніх угод державних архівів з 
архівними установами країн – сусідів;

– продовження роботи з підготовки довідкових видань за галузе-
вою програмою “архівні зібрання України”;

– забезпечити участь державних архівів у заходах із вшануван-
ня подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 
небесної сотні, затверджених наказом Укрдержархіву від 23.02.2015 
№ 36.

3. Керівникам державного департаменту сФд, спеціальних уста-
нов сФд забезпечити:
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– належну підготовку бюджетного запиту на 2016 рік з урахуван-
ням необхідних коштів для вирішення пріоритетних завдань діяльності 
спеціальних установ сФд;

– продовження робіт з виготовлення документів страхового фонду 
за державною програмою формування страхового фонду документації 
на продукцію спеціального призначення у 2015 році;

– визначення об’єкта для постійного зберігання документів страхо-
вого фонду;

– розроблення та подання на затвердження проекту переліку мі-
ністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, у розробленні програм створення 
страхового фонду документації (змін, доповнень) яких беруть участь 
державний департамент сФд та РЦ сФд у 2015 році;

– проведення заходів з міністерствами, іншими центральними та 
місцевими органами виконавчої влади щодо здійснення методичного 
керівництва з питань розроблення у 2015 році галузевих, обласних (ре-
гіональних) програм та доповнень до діючих програм створення сФд;

– безумовне виконання планів робіт РЦ сФд на 2015 рік, планів 
реалізації галузевих та регіональних програм створення сФд, планів 
виготовлення та передавання на зберігання документів страхового фон-
ду за об’єктами та обсягами документації

– безумовне виконання вимог статті 21 закону України “про мобі-
лізаційну підготовку та мобілізацію”;

– безумовне виконання плану заходів щодо надійного зберігання 
основного комплекту документів страхового фонду документації;

– технологічний супровід тимчасового зберігання основного комп-
лекту документів страхового фонду документації.

Голова Державної архівної служби України,
Голова колегії  т. і. Баранова

Секретар колегії  і. В. Шеремет
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ПОЗАчЕРГОВИй VII З’ЇЗД 
СПіЛКИ АРХіВіСтіВ УКРАЇНИ

26 лютого 2015 року в конференц-залі комплексу споруд централь-
них державних архівних установ відбувся позачерговий VII з’їзд спіл-
ки архівістів України .

Його учасники заслухали звіт голови правління спілки о. п. Гінз-
бург, яка проаналізувала роботу виборного органу, обласних осередків, 
відзначила ініціативність їх лідерів, вказала на недоліки в спілчанській 
роботі.

із звітом ревізійної комісії виступила її голова в. а. стадник.
в обговоренні звітів взяли участь директор державного архіву ми-

колаївської області л. л. левченко, доктор історичних наук, професор 
і. Б. матяш, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки Київського національного університету імені тараса 
Шевченка м. Г. Щербак.

делегати з’їзду обрали новий склад правління спілки архівіс-
тів. на посаду голови правління було запропоновано три кандидату-
ри. Більшістю голосів головою правління спілки архівістів України 
обрано м. Г. Щербака, заступником – директора Українського на-
уково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
о. я. Гараніна. обрано також ревізійну комісію спілки. Її головою – 
директора Центрального державного архіву громадських об’єднань 
України о. в. Бажан.

звіт голови правління спілки архівістів України о. п. Гінзбург.
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новообраний голова правління 
спілки архівістів України 

м. Г. Щербак.

Учасники позачергового VII з’їзду спілки архівістів України.
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УДК 930.253:94(477.46+430) “1941/1945”

т. А. КЛИмЕНКО*

ДОЛЯ НЕПОВНОЛітНіХ ЖИтЕЛіВ чЕРКАщИНИ
В ПЕРіОД ВЕЛИКОЇ ВітчИЗНЯНОЇ ВійНИ 

(за документальними матеріалами Державного архіву 
черкаської області)

на основі архівних матеріалів розглядаються питання, пов’язані з умова-
ми життя і боротьби проти фашистських загарбників дітей і підлітків у чер-
каському краї в роки великої вітчизняної війни. проаналізовано зміни, які 
сталися в житті молоді в той період.

Ключові слова: документи; війна; діти; життя; боротьба; наслідки.
 
відомо, що характер людини починає формуватися в дитинстві, за 

різними оцінками, мало не з утроби матері, до 5–10 років. і середовище 
та особи, що оточують дитину, роблять помітний вплив на формування 
її особистості.

У роки війни дитинство та юність поглинули війна, розруха і голод. 
діти перенесли страшні поневіряння і жахи окупації, втратили батьків, 
братів, сестер і рідних або були викрадені у фашистську неволю. іноді, 
злякані, по декілька днів сиділи поряд з холодними тілами загиблих 
матерів, чекаючи вирішення своєї долі. У кращому випадку їх чекав 
радянський дитбудинок, в гіршому – фашистські застінки. вони випи-
ли горя повну чашу, можливо, занадто велику для маленької людини, 
адже початок війни припадає для них на початок життя. 

війна покалічила тисячі дитячих доль, відняла світле і радісне ди-
тинство. скільки їх було викрадено на чужину! скільки убито ненаро-
дженими! У “солдатській пам’ятці”, які розповсюджувались у німець-
кій армії, зазначалось: “…у тебе немає серця і нервів, на війні вони тобі 
не потрібні. знищуй в собі жалість і співчуття – вбивай кожного радян-
ського, не турбуйся, якщо перед тобою старий чи жінка, дівчинка чи 
хлопчик – убивай. Цим ти врятуєш себе від загибелі…”1. в іншій лис-

* Клименко Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, директор 
державного архіву черкаської області.

© т. а. Клименко, 2015

ДО 70-ї рІчНицІ ПереМОГи 
НАД НАциЗМОМ У ЄВрОПІ
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тівці, “як повинен німецький солдат поводитися з людьми окуповано-
го сходу?”, наголошувалось: “Хіба може культурний німецький солдат 
рахувати людиною дикого, некультурного, голодного, босого, погано 
вдягнутого мешканця окупованого сходу – звичайно ні”2. Цих порад 
притримувались не тільки німецькі військові, але й зрадники з числа 
місцевого населення, які, підтверджуючи їм свою вірність, здійснювали 
облави на партизан, масові арешти та розстріли нескореного мирного 
населення3. У протоколі судового засідання військового трибуналу та 
вироку суду від 6 травня 1946 про звинувачення мешканця с. Білозір’я 
дубовича К.а. у зраді Батьківщині є його свідчення в тому, що він осо-
бисто давав команду стріляти по євреях: “серед розстріляних були жін-
ки з дітьми. якщо мати тримала дитину на руках, то стріляли в матір та 
дитину, якщо в дитину не попадали, то його добивали. Разом з євреями 
розстріляли й переверзникову з двома дітьми, яким було 8 та 10 років”.

і ось саме в цих тяжких обставинах виникали нові взаємини між 
людьми, які випробовували один одного на вірність, відкривались сер-
ця, діти входили у світ роздумів, переживань, накреслень планів спіль-
ної роботи для наближення дня визволення від німецької окупації.

з перших днів війни у дітей було величезне бажання хоч чим-небудь 
допомогти фронту, щоб захистити рідний край від ненависного ворога. 
діти, як могли, наближали перемогу в міру своїх слабких сил. Разом 
з дорослими вони взялися за зброю. сотні тисяч хлопченят і дівчаток 
у роки великої вітчизняної війни звертались у військкомати, додаючи 
собі роки, і йшли на фронт, ставали синами та донями полків, щоб пом-
ститися ворогові за смерть батьків та братів, за наругу над матерями і 
сестрами, за спалені домівки, за всі нелюдські злочини фашистів. вони 
гинули в боях, їх катували гітлерівці, але юні герої не здавалися. вони 
були розвідниками і зв’язківцями, сестрами милосердя і підривниками. 
діти натерпілися від війни не менше, ніж бійці на фронті. відібране 
війною дитинство, страждання, голод, смерть рано зробили хлоп’ят до-
рослими, виховавши в них недитячу силу духу, сміливість, здатність до 
самопожертвування, до подвигу в ім’я Батьківщини, в ім’я перемоги.

 важкий час війни та окупації переживали на рівні з дорослими і 
діти. Гітлерівці та зрадники вітчизни прагнули шляхом кривавих ре-
пресій підкорити населення окупованих територій. але ніякі тортури 
не залякали населення. на поневоленій землі зародилась і ширилася 
народна боротьба з ворогами. 

У фонді черкаського обкому компартії України зібрано чимало 
матеріалів, що підтверджують участь дітей в антифашистському русі. 
Їх імена увічнені в списках учасників антифашистського підпілля та 
інших форм боротьби в роки великої вітчизняної війни, постановах 
бюро райкомів компартії України, протоколах засідань районних ко-
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місій з виявлення учасників партизанського та антифашистського під-
пілля, протоколах засідань парткомів колгоспів, свідченнях, довідках 
учасників антифашистського підпілля. 

діти воювали на рівні з дорослими, як у діючій армії, так і в пар-
тизанських загонах. У тилу діти щосили допомагали дорослим в усіх 
справах. за покликом юних сердець ставали підпільниками та парти-
занами. Багато школярів, не усвідомлюючи небезпеки своїх дій, вели 
розвідку, були зв’язковими в партизанських загонах, рятували поране-
них червоноармійців, надавали їм медичну допомогу, влаштовували ра-
зом з підпільниками втечі радянських військовополонених з німецьких 
концтаборів, підпільно слухаючи радіоприймачі виготовляли та роз-
повсюджували антифашистські листівки серед населення, були очима 
і вухами партизанських загонів, організовували саботаж заходів оку-
паційної влади, рятували населення від фашистської неволі, збирали 
та передавали зброю, харчі, одяг та медикаменти, направляли місцеве 
населення та червоноармійців, які виходили з оточення, в партизанські 
загони4, надавали підпільникам розвідувальні дані про рух німецького 
залізничного транспорту5 та почуті від місцевого населення відомості, 
здійснювали чергування біля будинків під час радіозв’язку партизан з 
радянським командуванням6. 

У містах, селах, хуторах люди боролись з окупантами. німці ска-
женіли, боячись помсти. місцеве населення катували, вішали розстрі-
лювали за допомогу партизанам та участь у антифашистській боротьбі. 
У с. старосілля Городищенського району гітлерівці кинули живим у 
колодязь, запідозреного у зв’язках з партизанами, семирічного сина 
колгоспника трохима Кучеренка. чотирнадцятирічний Григорій вовк, 
з того ж села, був застрелений на очах у матері7. У матеріалах про 
учасників антифашистського підпілля та партизанський рух на тери-
торії Уманського району виявлено один з численних жахливих фактів 
знущання фашистів над дітьми. напередодні звільнення с. Родників-
ка Уманського району радянськими військами, у березні 1944 року, 
з метою нанесення матеріальних збитків німецькій техніці, 13-річний 
хлопчик – діма пагурець забрався в німецький танк, зіпсував у ньому 
радіостанцію, вкрав бінокль та фотоапарат, але, на жаль, був схоплений 
німцями, розстріляний та розчавлений танком8. 

У протоколі засідання бюро вінницького обкому Кп(б)У від 3 лю-
того 1950 року внесено свідчення мешканців с. Коритня монастири-
щенського району про діяльність сільської підпільної організації та 
участь у ній 13-літнього володі саморухи – сина секретаря монасти-
рищенського підпільного райкому компартії України п. а. саморухи. 
19 серпня 1943 року володя в садовому розпліднику виявив чотирьох 
радянських парашутистів, серед яких – новопризначений радянським 
командуванням командир партизанського з’єднання № 44, та повідо-



45до 70-Ї РічниЦі пеРемоГи над наЦизмом У євРопі

мив про це батька. для встановлення зв’язку з партизанським загоном 
с. а. Ковпака володя був направлений у Рівне з донесенням у штаб 
партизанського руху південно-західного фронту. прибувши в Рівне, 
хлопець самостійно ходив лісами, поки його не знайшли партизани із 
загону медведєва із з’єднання с. а. Ковпака. після передавання опера-
тивних даних володя активно продовжував боротися у цьому з’єднанні 
до кінця війни. з його допомогою в партизанське з’єднання № 44 з 
великої землі через два місяці був скинутий десант з боєприпасами та 
радіостанцією9. 

У фонді відомого черкаського поета м. т. негоди зберігаються 
спогади про його участь у Холодноярському партизанському загоні під 
командуванням п. а. дубового. Коли почалася велика вітчизняна ві-
йна, миколі негоді було лише 13 років, але він активно включився у 
боротьбу з ворогом. з січня 1942 року став зв’язківцем у секретаря під-
пільного райкому партії с. н. пальохи, а згодом розвідником партизан-
ського загону під командуванням п. а. дубового, що діяв у Холодному 
яру. про героїзм воїнів у роки другої світової війни розповідають такі 
його твори, як “син віку”, “побратимова клятва”, “сучасна балада”, 
“пішли на фронт”, “пам’яті Федора мицика” та інші. а почалось все з 
того дня, коли микола разом з матір’ю врятував пораненого радянсько-
го бійця і заховав удома на горищі, а крім того зібрав у канаві гвинтів-
ки, патрони і гранати, які пізніше дуже знадобились у партизанському 
загоні. Багато разів микола ходив у черкаси за інформацією про події 
на фронті та повідомляв про них партизанам, а потім розповсюджував 
серед місцевого населення антифашистські листівки, псував сільсько-
господарську техніку, наштрикуючи залізні прути в пшеничному полі 
перед збором урожаю, переправляв у партизанський загін харчі та боє-
припаси, виконував розвідувальні функції10.

 Разом з миколою негодою мужньо боролись та терпіли важкі умо-
ви проживання в лісі юні партизани-підлітки – вася Хільченко, микола 
печененко, василь Хлюдзинський, Костянтин оніщенко та ін., в осно-
вні обов’язки яких входили розвідувальна діяльність, розповсюджен-
ня листівок, підтримання зв’язку з підпільними групами в населених 
пунктах, проведення широкої агітаційної роботи.

п’ятнадцятирічний вася Хільченко з с. велика яблунівка, що на 
смілянщині, на вимогу окупантів у 1941 р. став обтиральником паро-
возів у депо станції ім. т. Г. Шевченка. Юнак знайшов у собі сили шко-
дити фашистам. Разом із друзями розбив біля села ворожу автомашину 
із снарядами, ховав інструменти, затримуючи ремонт паровозів і ваго-
нів. поступово він сам навчився конспірації, двічі тікав від відправки 
в фашистську німеччину і настирливо шукав зв’язку з партизанами, і 
таки досягнув своєї мети, одного разу натрапивши на загін, який базу-
вався в Холодному яру чигиринського лісу. трохи згодом працівники 
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депо мали змогу читати розклеєні ним партизанські листівки. за два 
дні до з’єднання загону з частинами червоної армії, 5 січня 1944 року, 
в останньому бою Холодноярського загону з німцями, вася Хільченко 
загинув. микола печененко продовжив боротьбу, ставши сином 32-го 
полку 155-ї артилерійської бригади п’ятої гвардійської армії та свій бо-
йовий шлях закінчив у празі11. 

У фонді редакції газети “черкаська правда” відклалась значна кіль-
кість листів громадян, що являють собою специфічну категорію доку-
ментів. за змістом, авторством, метою написання листи дуже різнома-
нітні. Більша частина листів з тематики “велика вітчизняна війна”, в 
яких ідеться про бойові дії частин червоної армії, прикордонників під 
час оборони у 1941 р. та визволення у 1943–1944 рр. населених пунк-
тів черкаського краю. частина справ сформована зі спогадів, нарисів 
учасників партизанського і підпільного руху про звірства окупантів, 
перебування радянських громадян у фашистських концтаборах та в фа-
шистській неволі.

 У спогадах ветерана війни, колишнього розвідника 596-го Штет-
тинського легкого артилерійського полку Ю. а. зозулинського йдеться 
про важкі бої за визволення дітей з табору дойч алау (східна пру-
сія)12. У таборі утримувались понад тисяча дітей віком від 5 до 12 ро-
ків, радянських військовослужбовців, прикордонників. діти працюва-
ли по 12–14 годин на залізниці, підносячи важке вугілля до ешелонів. 
Годували їх один раз на добу, а вночі у них брали кров для поранених 
німецьких солдат та офіцерів. від нелюдських мук, виснаження діти 
вмирали щоденно. серед визволителів табору був черкащанин – гвардії 
лейтенант, інвалід війни 2-ї групи н. т. Гончаров13. 

певний інтерес представляють матеріали особового походжен-
ня, в яких ідеться про бойові подвиги, найбільш пам’ятні епізоди ві-
йни колишніх партизан, підпільників, членів винищувальних загонів, 
що зберігаються у фонді “Учасники великої вітчизняної війни 1941–
1945 рр.”. серед цих документів значне місце займають спогади, анке-
ти, фотографії, довідки, рукописи книг тощо. 

У нарисі “Фронтовим січнем”, написаному за особистими спогада-
ми підполковника запасу с. Богоявленського, йдеться про юних роз-
відників із Жашкова – івана лавинюка та івана Хуторанського, які без-
страшно допомагали воїнам у визволенні їх рідного міста14. 

почесна і свята доля захисту вітчизни звела юних месників черка-
щини з партизанськими загонами та підпільними організаціями. най-
поширенішими мотивами вступу дітей до партизанських загонів були: 
патріотизм (боротьба з ненависним ворогом разом з батьками) та осо-
бисті (помста за смерть рідних і близьких людей). Юних захисників 
краю підбадьорювала ще й листівка, яка була розповсюджена у січні 
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1942 року серед населення із закликом збирати відомості про ворогів, 
вчиняти диверсії, допомагати партизанам. 

ветеран війни о. о. Березовський описав у своєму нарисі “піоне-
ри – народні месники черкащини” участь дітей у підпільно-партизан-
ській боротьбі з окупантами. Горнило війни в с. лукашівка монастири-
щенського району осиротіло одинадцятирічного льоню стратієвського. 
Його батько загинув на фронті, а матір і дідуся у 1942 році розстрі-
ляли фашисти. за допомогою добрих людей хлопчика переправили 
до партизанської бригади Кондратюка. за дорученням командира він 
розклеював листівки, відозви до місцевого населення, збирав патрони, 
розвідував важливі відомості про дії окупантів, підтримував зв’язок із 
Цибулівськими підпільниками. У бою з карателями важкопоранений 
льоня був захоплений у полон. Фашистські тортури його не зломили, і 
після невдалих допитів він був розстріляний15. 

У с. свидівок віра заболотня, слухаючи радіоприймач, записувала 
зведення Радінформбюро і передавала їх партизанам. Разом з батьками 
вона добувала для народних месників продукти харчування, перено-
сила зброю, проводила людей у ліс до партизанів, пильнувала явочні 
квартири від ворожих очей16. 

наприкінці 1943 року тринадцятирічний петро марченко з під-
пільниками із с. Юркове звенигородського району вбили гітлерівсько-
го офіцера. петі дістався пістолет. через деякий час на околиці села він 
з однолітками олександром ільченком та Федором Бойком, зробили за-
сідку і відкрили стрільбу по автоколоні, за що одразу ж були схоплені 
і розстріляні німцями17. 

тринадцятирічний ваня Босенко з с. Руська поляна після того, як 
були розстріляні його мати та сестра, поклявся батькові і старшому 
братові помститися німцям за горе сім’ї. спочатку ваня вартував хату, 
коли в ній збирались партизани. згодом він очолив групу товаришів-
однолітків, які вишукували, приховували зброю і передавали її парти-
занам, вели розвідку, переховували радянських воїнів-втікачів з поло-
ну. під час однієї з розвідок ваня загинув18. 

активно допомагав Гельмязівським партизанам шестикласник із с. 
сушки яша Кикоть. він розвідував розташування і переміщення гітле-
рівських військ, наявність у них озброєння, викрадав зброю і передавав 
її партизанам. за участь в організації втечі з-під арешту радянських 
офіцерів був схоплений німцями і розстріляний19. 

 наявні документи свідчать про те, що в лавах народних месників 
боролись юні патріоти – вася Голуб із с. Будище, микола Шадиря і 
петро тараненко з с. Білозір’я, євген Кириченко з с. софіївка, микола 
морозенко з с. Хацьки, марія савега та іван івченко з с.тубільці, ми-
кола Гуля з с. Кумейки черкаського району, василь мірошник із с. Бу-
да-орловецька Городищенського району, ілля чайковський із с. Білаш-
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ки, микола мельник із с. Романівка тальнівського району, микола 
дзирун із с. Княжа Криниця, іван михайлюк із с. долинка монастири-
щенського району, олександр микульський із с. Юрчиха Кам’янського 
району, іван лога з м. Кам’янка20, марія даниленко, михайло темчен-
ко з с. лубенці21. 

У фонді черкаського обкому Компартії України зберігається зво-
рушливий нарис н. Ф. проценко – “спогади матері про тальнівське 
підпілля”, про її участь та двох її синів, одному з яких – віталію на 
початку війни виповнилося лише 14 років, у підпільно-партизанській 
боротьбі проти окупантів. Кмітливий і безстрашний віталій разом із 
своїми однолітками іваном Штангеєм, Купріяном пипченком та віталі-
єм Береговенком збирали, приховували та передавали боєприпаси пар-
тизанам, добували розвідувальні дані про рух німецьких військ. віталій 
героїчно загинув у лютому 1944 року, напередодні звільнення тального 
радянськими військами22. 

Участь дітей у боротьбі з фашизмом не носила масовий характер, 
але їх допомога, в більшості випадків, без зброї в руках, мала важли-
ве і необхідне значення для функціонування підпільних організацій та 
життєдіяльності партизанських загонів.

 У фонді колишнього партійного архіву черкаського обкому Ком-
партії України зібрано значну кількість документів та матеріалів про 
героїчну боротьбу населення черкаського краю проти німецьких за-
гарбників. серед загального масиву окремими групами зібрані про-
токоли засідань бюро, довідки, спогади, листи, свідчення, звіти, допо-
віді, списки, характеристики, нариси, фото про діяльність підпільних 
груп та партизанських загонів, у більшості з яких брали безпосередню 
участь малолітні герої. 

використовуючи радіоприймачі як єдиний зв’язок з радянським 
командуванням, вони слухали зведення інформбюро, поширювали їх 
серед населення, виготовляли і розповсюджували листівки, вчиняли 
диверсії на залізницях, автошляхах, важливих об’єктах окупаційної 
влади, встановлювали зв’язок з партизанськими загонами, викрадали 
медикаменти, продукти харчування, зброю і боєприпаси, звільняли від 
арештів та розстрілів, вивозу на каторжні роботи, переправляли в пар-
тизанські загони людей23. 

Усіх їх неможливо перелічити, але про декого з них слід згадати. 
У 1941–1944 рр. анатолій із с. Білозір’я сумлінно виконував завдання 
смілянської підпільної організації шляхом розповсюдження листівок, 
крадіжки зброї і патронів та передавання їх у загін24. поруч із доросли-
ми, активно боролись у Жашківській підпільній організації Ф. м. ли-
сенко., і. м. черниш (1927 р.н.). У великій яблунівці – н. і. Бон-
даренко (1928 р. н.), м. д. присяжний (1927 р. н.). У тальнівській 
підпільно-диверсійній організації – в. в. проценко (1927 р. н.)25. У мо-
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настирищенській підпільній організації – в. а. іщук, в. т. пар хоменко, 
а. п. натяганчук, м. м. Грицюк, а. н. Кучеренко, в. і. поліщук, і. м. 
мельниченко, Ф. о. якименко, п. м. мельниченко, с. є. олійник 
(1927 р. н.), м. К. дзирун (1928 р. н., після звільнення території був зара-
хований до військової частини як син полка), с. м. Грицюк, м. в. про-
хоровський, а. м. скригонюк, н. К. лі совська, м. в. па раховський 
(1928 р. н.), і. а. михайлюк (1929 р. н.), я. і. вовкотруб (1930 р. н.)26. 
У 1941–1943 рр. у Кам’янському партизанському загоні ім. ворошило-
ва – а. с. туренко, о. Ф. микульський (1928 р. н.), т. Ф. ми кульська, 
а. м. Грицюк (1930 р. н.), Кам’янській підпільній організації – Г. Й. Ку-
дря, п. п. петренко (1927 р. н.)27. У підпільно-партизанських загонах 
на території Корсунь-Шевченківського району – і. Г. сулема, м. яку-
бенко, м. і. Шапран, в. і. Красюк, п. і. во лодарський, Г. а. Кузь-
менко, м. п. немирський (1927 р. н.)28, о. о. Корженко (1928 р. н.), 
л. а. муд рик, п. а. Кузьменко, в. с. олійник (1929 р. н.), а. я Ца-
ренко, м. п. сиренко (1931 р. н.)29. У 1942–1943 рр. у вільшанській 
підпільній організації – п. Кравченко (1927 р. н.). У 1943–1944 рр. у 
Корсунському партизанському з’єднанні “Рудого” активно боролись 
о. я. чу прина (1927 р. н.), с. я. могульський, в. в. топ чий, Г. н. ду-
даренко, в. і. ду даренко (1928 р. н.). У чигиринському партизанському 
загоні під командуванням капітана п. а. дубового – о. є. іщенко, м. о. 
Карпенко, К. Р. Гречаний, в. с. Кравченко, і. н. педорич, м. м. Бе-
резняк, м. д. снежко (1927 р. н.), м. т. негода, п. а. Костенко, Г. 
є. Шевченко (1928 р. н.), в. в. Шлютзинський, і. У. назаренко, в. п. 
Коновалов, і. У. лазаренко (1929 р. н.), м. м. Бодунов (1930 р. н.). 
У звенигородській підпільно-диверсійній організації – в. с. Куценко 
(1927 р. н.). У Буцькій підпільно-диверсійній організації – в. починок. 

постійна небезпека загрожувала маленьким месникам. особливо 
діти наражались на їх відстеження, викриття і безжальні розстріли30. 
так, були розстріляні у Кам’янському районі в с. Косарі с. п. Роздо-
будько (1927 р. н.), у с. михайлівка – Ф. і. Жаботинська (1930 р. н.), 
в. л. чекаль (1937 р. н.). 

У фондах виконкомів Жашківської районної ради зберігаються 
списки загиблих дітей у м. Жашків, сс. Баштечки, охматів, Житники, 
побійна, нагірна31, Корсунь-Шевченківської районної ради – в м. Кор-
сунь-Шевченківському, сс. стеблів, Квітки, сахнівка, Шендерівка, 
прутильці, тараща, Глушки, сотники32. 

Рейхсміністр окупованих східних областей а. Розенберг 5 серпня 
1941 року видав наказ про введення обов’язкової трудової повинності 
для населення. Усі мешканці віком від 15 до 60 років були зобов’язані 
зареєструватися на біржах праці, де їх агітували для добровільного ви-
їзду в німеччину. із цією метою Рейхскомісаріат “Україна” випустив 
плакати та листівки із закликом їхати до рейху. У кінотеатрах повсюдно 
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демонструвалась кіноагітка “дорога до німеччини”, в якій вихвалялося 
німецьке щасливе життя східних робітників. У перші місяці були такі, 
що, повіривши агітації, рятуючись від скрути, самі визвалися їхати до 
німеччини, але охочих знайшлось небагато.

з весни 1942 року німецька економіка гостро потребувала робочої 
сили, тому нацистська влада взяла курс на примусове вивезення насе-
лення на роботу в німеччину. декретом а. Гітлера від 21 березня 1942 
року був створений спеціальний орган – “імперське бюро по викорис-
танню робочої сили” на чолі з гауляйтером тюрінгії, обергрупенфюре-
ром сс Фріцем заукелем. за його розпорядженням населення окупова-
них територій повинно було заповнити потребу рейху в робочій силі. 
Цим жорстоким шляхом окупаційна влада поклала початок реалізації 
плану “ост”, яким передбачалось винищення населення України і пе-
ретворення цієї території в благодатне місце для німецької нації. для 
досягнення цієї мети складались обов’язкові плани кількості осіб на 
кожний населений пункт, застосовувались масові облави, спалення сіл, 
узяття заручників, вивіз учнів і студентів під час навчального проце-
су33. тих, хто уникав відправки, прирівнювали до саботажників і роз-
стрілювали. дітям доводилось остерігатися перебування в громадських 
місцях, до того ж небезпечно було залишатись вдома. вони перехо-
вувались у печах, на горищах, клунях та у лісах, де мусили виживати 
самостійно, харчуючись лише одними ягодами. для того, щоб не по-
трапити в рабство, деякі юнаки та дівчата штучно заражали ділянки 
свого тіла отрутохімікатами, маніпулюючи цим важку форму заразної 
хвороби. 

У 1943 році розпочалось справжнє полювання на людей. У насе-
лених пунктах оприлюднювались накази, списки приречених на виве-
зення, попередження про спалення хат, залякування тим, що забирати-
муться матері чи молодші сестри, якщо юнаки та дівчата не з’являться 
на комісію для реєстрації на біржі праці. окупантами було здійснено 
операцію під кодовою назвою “сіно”34. вивозились цілі родини, і, не-
зважаючи на вік, забирали навіть 10 – 14 річних дітей35. патріотизм був 
дуже високий, а хоробрість глибоко усвідомленою, такою, що визначає 
вчинок людини. за свідченням жителя м. Жашків м. п. Рия, у вересні 
1943 року він був вивезений до австрії разом з братами та сестрами. 
за носіння на одягу піонерського значка, яким він ідентифікував себе 
радянською людиною, півтора місяці утримувався під арештом у спец-
таборі36. а. о. Кармазін (1931 р.н.) разом із матір’ю був вивезений у 
німеччину та, незважаючи на вік, працював чорноробочим на хімічній 
фабриці37. 

У фільтраційних справах на репатрійованих осіб зібрані характе-
ристики, довідки, висновки перевірочних комісій, картки обліку, анке-
ти, реєстраційні листи, карти працівника, посвідчення, книжки робіт-
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ників, тимчасові паспорти, опитувальні листи, що свідчили про роботу 
в фашистській німеччині насильно вивезених малолітніх мешканців 
черкаського краю. під час каральної операції німців у х. Буда чиги-
ринського району н. Г. деркач (1930 р. н.)38, К. п. чиж (1929 р. н.)39 
та в с. мельники чигиринського району м. і. проценко (1929 р. н.)40 
та Г. п. Рак (1927 р. н.)41 за обставинами долі за зв’язок з партизанами 
не були розстріляні разом з односельцями, а насильно вивезені на ка-
торжні роботи. 

У розпорядженні золотоніської районної управи до всіх старост сіл 
та керівників громадських дворів району наголошувалося організувати 
відправку робітників до німеччини з визначенням конкретної кількості 
осіб з кожного населеного пункту42. за розпорядженням начальника зо-
лотоніської біржі праці “всі громадяни 1928 та 1929 року народження, 
хлопці та дівчата, мусять працювати в громадських дворах”43. 

спогади очевидців доповнюють офіційні документи та правдиво 
розкривають важке життя людей під час окупації, з яких сформована 
колекція “історичні довідки про найважливіші події великої вітчиз-
няної війни 1941–1945 рр. у м. черкаси та черкаському районі”. чи-
мало спогадів збереглося про важкий шлях у німеччину, в яких пере-
важає зневага та ненависть, з якими ставилися гітлерівці до тих, кому 
не пощастило уникнути відбування рабської праці. саме за спогадами 
можна прослідкувати кардинальні зміни в усталеному ритмі життя та 
емоційному стані дітей. 

масова експлуатація дитячої праці найтяжчим чином відобрази-
лася на подальшій їх долі. із спогадів мешканки м. черкаси Рахліної: 
“світанок. листопад 1943 року. Фашистські розбійники оточили хати 
й почали виводити з хат чоловіків і жінок. всіх гнали на вулицю Шев-
ченка і ставили в колону. ось жінки виходять до своїх чоловіків, щоб 
передати одяг і харчі, але фашисти ставлять в колону і жінок. ось бі-
жать двоє малих дітей 4 і 6 років і просять маму повернутись додому. 
але огидний фашист відійшов від колони і мерзенним чоботом пхнув 
дітей в бруд”44. Жителька с. драбів згадувала: “Коли починалося бом-
бардування, бабуся брала мене на руки та бігла у льох ховатися, бо на 
городи бомби не кидали, а кидали їх на будинки. Коли ж самі німці за-
ходили до села, вони хапали хлопчиків та кидали їх живими в криниці, 
бо вони вважали, що це майбутні солдати червоної армії”45. за роки 
окупації в м. черкаси було закатовано 60 дітей віком до 12 років, а в с. 
вдовичене і хуторі Буда чигиринського району – 113 дітей46. 

У довідці голови сільради с. скрипчинці, складеній після звільнен-
ня села, у жовтні 1944 р., зазначалось, що після захоплення німець-
кими військами 29 липня 1941 року села школа не працювала. трохи 
згодом “була відкрита і висвячена. зайшло дітей з десяток, походили з 
початку декілька днів. а пізніше ходило все менше і менше, і дійшло 
відвідування до нуля, і школа була закрита за наказом гебітскомісара, 
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в якому йшлося: “нащо нам грамота, коли їсти не буде чого. всім до 
фізичної праці”47.

Фонди сільських управ, старостатів і громадських дворів якнай-
краще висвітлюють одну з трагічних сторінок історії війни – примусо-
вий вивіз людей на роботи у фашистську німеччину. У функції управ 
входило виконання постанов, наказів, розпоряджень окупаційної влади 
щодо збирання грошових і натуральних податків, продуктів харчуван-
ня, одягу з місцевого населення, реєстрації і здачі радіоприймачів та 
платівок політичного й агітаційного характеру, перепису худоби, кон-
фіскації корів, організації роботи громадських дворів, виконання різно-
го роду трудових повинностей, до яких, безумовно, залучались діти, 
складання відомостей про кількість молоді 1922–1937 року народжен-
ня, відправлення населення на примусові роботи до фашистської ні-
меччини та ін.48. 

У наказі драбівської земельної управи наголошувалось: “всіх дітей 
притягати до роботи. Роботу розпочинати якомога раніше. всі працюю-
чі повинні залишати село в 4 години ранку, а жінки в 6 годин ранку ”49. 
за свою каторжну працю населення отримувало мізерний пайок: “пра-
цездатним дорослим робітникам – по 9 кг50, дітям до 14 років – 4,5 кг51 
зернових на місяць”. до працездатного населення належали особи ві-
ком від 14 років52. деякі управи зобов’язували ставати до роботи дітей 
від 11 років53. до роботи залучались навіть жінки з дітьми ясельно-
го віку. так, у чумгацькому громадському господарстві драбівського 
району до числа працездатного населення було зараховано 79 жінок, 
у яких було 117 дітей ясельного віку54. за розпорядженням районних 
управ старости села повинні були доповідати про порушників трудової 
дисципліни, з метою відправки їх в трудові табори55. 

проте профашистські газети, які вірою і правдою служили новим 
господарям, рясніли досягненнями про піклування про українських ді-
тей. У газетах “Українська думка”, що видавались у черкасах у 1941–
1943 рр., інформувалось, що до новорічних свят у всіх школах, дитячих 
садках та дитячому будинку були влаштовані для дітей різдвяні ялин-
ки56, дитячі ранки до дня пам’яті великого Кобзаря57 та концерти для 
учнів58. 

 деякі статті носили дещо піклувально-критичний характер. У стат-
ті “дітей треба доглядати” йдеться про те, що в черкаському дитячому 
будинку через велике скупчення дітей здійснюється недостатнє медич-
не обслуговування. наголошувалося на посиленні нагляду за дітьми лі-
карями міста59. стаття “знедолені нагадують про себе” привертає увагу 
читачів до скрутного життя десяти черкаських глухонімих підлітків-
сиріт, які залишились без засобів існування60. У статті “зверніть увагу 
на дітей” акцентується увага батьків на поведінку дітей у школі та в 
громадських місцях: на вулиці, в театрі і кінотеатрі. наголошується на 



53до 70-Ї РічниЦі пеРемоГи над наЦизмом У євРопі

вихованні в них ввічливого ставлення до людей61. Крім того, актуаль-
ною на часі була стаття “чому діти не ходять до школи?”, в якій ішлося 
про організацію неналежного контролю з боку батьків щодо відвідуван-
ня дітьми шкільних уроків62. стаття “за це варто подбати” присвячена 
правильній організації дозвілля дітей: організації денних кіносеансів, 
вистав і концертів63. 

 Газети рясніли оголошеннями із запрошенням продовжувати на-
вчання в школах, в тому числі і в спеціалізованих школах для сліпих, 
глухонімих та музичній школі64, про організацію роботи дитячих сад-
ків65 та початок нового навчального року в школах черкащини. 

окремі статті присвячені дитячому будинку № 1, яким керувала 
о. м. Шулежко. олександра максимівна була дружиною священика 
Української автокефальної церкви, який за свої релігійні переконання 
був підданий репресіям і висланий на Колиму, матір’ю радянського 
танкіста, який заживо згорів у танку під час бою, та вихователькою за 
професією. вона в роки нацистської окупації з власної ініціативи орга-
нізувала в черкасах дитячий притулок. Коли розпочалася війна, жінка 
з болем у серці дивилася на знедолених, голодних, брудних дітей, які, 
не маючи притулку, блукали вулицями окупованих черкас. наближа-
лась зима, ставало дедалі холодніше. Жінка часто зустрічала батьків, 
які просили відновити дитсадок, у якому до війни працювала олек-
сандра максимівна. і тоді вона наважилася піти до міської управи із 
проханням дати на це дозвіл. відновити дитсадок не дозволили, проте, 
завдяки сміливості і наполегливості о. м. Шулежко, вдалося дістати 
дозвіл на відкриття дитячого будинку, але допомоги з боку нової влади 
вона не одержала.

Жінка зібрала біля себе своїх колишніх співпрацівників, котрі по-
годились на важку безоплатну роботу. вихователями стали марина 
мирець та павло панфьоров. Її помічниками були іван Кушнір та його 
донька мотря іванівна. вони взяли на себе важкі господарчі роботи: 
рубали дрова, топили печі, носили воду. так, у приміщенні довоєнного 
дитсадка №4 за адресою – вулиця Комсомольська (тепер смілянська) 
відкрився дитячий будинок.

першим вихованцем став маленький хлопчик, якого підібрала олек-
сандра максимівна на вулиці, біля мертвої матері. спочатку він жив у 
неї вдома, разом з її дочками аллою і ларисою. поступово про дитячий 
будинок стало відомо в місті, і сюди почали все частіше приводити без-
притульних, а також тих, чиї батьки загинули або померли. дітям було 
від одного року до чотирнадцяти. серед них були українці, росіяни, єв-
реї. особливо побільшало дітей після масових розстрілів євреїв.

олександра максимівна знала, що за переховування євреїв або до-
помогу їм німецька влада оголосила розстріл, та це її не зупинило. зви-
чайно, вона розуміла, що ризикує не лише своїм життям, але й життям 
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своїх дочок, та пішла на цей ризик за велінням серця матері: записала 
у список вихованців дитбудинку дітей-євреїв під вигаданими прізвища-
ми, дала їм нові імена, національність. так з’явились татари, вірмени, 
цигани і навіть греки. звичайно, це був великий ризик, адже не було 
гарантії, що хтось із дітей не скаже комусь випадково, що та чи інша 
дитина – єврейське дитя. але жодного разу за всі роки фашистської 
окупації ніхто з її вихованців не проговорився, не видав цієї таємниці. 
якось з поліції прийшли за єврейським хлопчиком, та його встигли за-
ховати, а поліцаям сказали, що він утік.

із часом дітей ставало все більше. Газета “Українська думка” від 
23 жовтня 1941 року писала: “міською управою організовано дитбу-
динок безпритульних дітей. в будинку налічується до 30 дітей. але їх 
кількість щоденно збільшується. діти протягом доби живуть під нагля-
дом вихователів…”66. з нагоди початку навчального року в цій газеті 
від 2 вересня 1942 р. повідомлялось, що “в дитячому будинку, яким 
завідує о. м. Шулежко, відбувся святковий вечір. вихователі склали 
цікаву й різноманітну програму, яку з піднесенням виконували діти. 
тут були співи, читання віршів, сольні і групові танці і фізкультурні 
вправи”67. 

як керівник дитячого закладу, олександра Шулежко змогла у ві-
йну зібрати під одним дахом і врятувати 102 сиріт68. 

У численних фондах окупаційної влади зберігаються розпорядчі 
документи про встановлення нових порядків, серед яких є свідчення 
про “турботу” про молодь місцевого населення з вихваляннями про 
відкриття навчальних закладів69, дитячих садків та ін. водночас, за-
мовчуючи той факт, що, за розпорядженням гебітскомісара, у лютому 
1943 року дошкільні заклади вилучались із переліку установ, підпоряд-
кованих райуправам і переводились на самозабезпечення під приводом 
переведення їх до новоутворених так званих комітетів, товариств допо-
моги, тим самим погіршуючи організаційне та матеріальне забезпечен-
ня цих установ. У свою чергу, органи влади у стислі терміни виконали 
це розпорядження. так, у травні 1943 р. у м. золотоноша було заснова-
но товариство самодопомоги з метою надання матеріальної допомоги 
особам, що опинились у важкому матеріальному стані, інвалідам, хво-
рим, сиротам та безпритульним дітям.

відкривати школи німцям було вигідно: для утримування під на-
глядом дітей і для виявлення тих, хто допомагав партизанам, а також 
для тримання в постійній тривозі за своїх дітей батьків, які таким чи-
ном ставали заручниками місцевої влади.

для здійснення цього проекту на утримання шкіл в обов’язковому 
порядку відраховувався 1% із заробітної плати працівників усіх уста-
нов. на зібрані кошти у планах товариства було не тільки здійснення 
допомоги хворим та інвалідам, але й утримання 55 дітей у дитсадку і 
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яслах та заснування будинку сиріт та безпритульних дітей. Крім того, 
товариство звернулось до всіх старостатів та громадських дворів ви-
явити круглих сиріт та безпритульних дітей їх громад70. 

черкаська районна управа звернулась до старост сіл з вимогою на-
лагодити відвідування учнями шкіл. пропонувалось штрафувати бать-
ків: за перше виявлення відсутності дитини в школі – 100 крб., за дру-
ге – 500 крб.

незважаючи на щоденні труднощі, люди продовжували жити, 
пристосовуючись до обставин військового часу. Хоробрість виника-
ла раптово, і тоді людина порушувала всі канони життя або смерті. 
У с. Гуляйка тальнівського району гестапівці, знайшовши у будинках 
підпільників радіопристрій та типографський станок, спалили їх двори. 
дев’ятирічна ліда – донька підпільника м. Ф. панченка, яку перехо-
вували сусіди, не могла витримати жалібного скавучання собаки та її 
цуценят. вона непомітно заскочила у палаючий хлів та винесла їх на 
зовні, таким чином врятувавши їх від страшної смерті71. 

після звільнення територій краю одним із соціальних наслідків ві-
йни стало сирітство та масова дитяча безпритульність. У фондах ви-
конавчих комітетів районних рад, районних відділів народної освіти, 
районних статистичних інспекцій, охорони здоров’я за 1944–1945 рр. 
зберігаються численні списки, звіти72, дітей-сиріт73, які потребували 
державної опіки74, взяття під патронат, опіку, усиновлення75, інформа-
ції про вилучення безпритульних дітей з вулиць, вокзалів, поїздів та 
влаштування їх у дитячі будинки76. 

наприклад, на початку 1944 року в черкаському районі нарахову-
валось 193 дитини-сироти. відповідно до постанов ЦК Кп(б)У та РнК 
УРсР “про заходи по боротьбі з дитячою безпритульністю” місцеві 
органи влади зобов’язувались “встановити жорсткий контроль за сво-
єчасною і повною реалізацією продовольчих фондів, що виділяють-
ся для харчування дитячих будинків, покращити харчування дітей у 
дитбудинках за рахунок надання фондів молока”77. виконкоми райрад 
зобов’язували всіх голів виконкомів сільських рад та голів колгоспів 
створити комісії для боротьби з дитячою безпритульністю, відкрива-
ти дитячі будинки для дітей-сиріт78, організувати належні умови про-
живання та “забезпечити дітей одягом, взуттям, продуктами харчу-
вання”79, провести “облік дітей круглих сиріт, патронованих і тих, що 
знаходяться під опікою та перевірити їх матеріально-побутові умови”80. 
з метою виходу якомога більшої кількості працівників на роботу під 
час весняної посівної компанії в колгоспах організовувались сезонні 
дитячі ясла, за потребою, для немовлят грудного вигодовування, навіть 
у виробничих бригадах. так, у березні 1944 р. у черкаському районі 
було створено 44 ясел для 1750 дітей81, дитячі садки переводились на 
12- годинний робочий час82. 
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відновлювали свою роботу школи. вже у квітні 1944 р. у черкась-
кому районі було відкрито 35 шкіл, охоплено навчанням 5140 учнів, що 
складало 80, 2 % дітей шкільного віку83. зокрема, у постанові викон-
кому смілянської міської ради від 16 березня 1945 року зазначалось: 
“відділу держзабезпечення на підставі списків, надісланих школами, 
на дітей сиріт та сімей фронтовиків, які не відвідують школу за браком 
одягу та взуття, надати допомогу з тим, аби цих дітей поступово за-
лучити до школи. зобов’язати завідувача міськвно та директорів шкіл 
організувати навчання дітей на дому, з тим, аби цих дітей підготувати 
до навчання в наступних класах”84. за потребою часу, особливо активі-
зувалась діяльність державних органів після введення в дію Указу пре-
зидії верховної Ради сРсР від 8 липня 1944 року “про збільшення дер-
жавної допомоги вагітним жінкам, багатодітним та одиноким матерям, 
посилення охорони материнства і дитинства”, установлення почесного 
звання “мати – героїня”, ордена “материнська слава” і медалі “мате-
ринство”. проводилась роз’яснювальна робота з усиновлення дітей та 
надання матеріальної допомоги матерям, школам, дитячим будинкам, 
організації дитячих кімнат при відділеннях міліції85, організації достав-
ки дітей з вокзалів за місцем їх проживання. отже, війна стала траге-
дією для всього суспільства. особливо вразливою групою населення 
були діти і не лише через загрозу їхньому життю, але й через уразли-
вість їхньої, іще не сформованої психіки. Життя в окупації найгірше 
вплинуло на подальше життя, здоров’я та світогляд дітей та підлітків.

патріотична єдність партизан, підпільників і населення – це яскрава 
сторінка літопису переможної боротьби з фашистськими загарбниками 
у роки великої вітчизняної війни. вони нещадно мстили гітлерівцям за 
всі злочини, вчинені їх рідним, близьким і дорогим, за зруйновані рідні 
міста і села. неповнолітні месники своїми героїчними вчинками збере-
гли життя багатьох людей та самостійно були змушені шукати засоби 
для існування. за довгих чотири роки, які тривала велика вітчизняна 
війна, діти, від малюків до старших школярів, сповна випробували усі 
її жахи. війна щодня, кожну секунду, кожен день і так упродовж май-
же чотирьох років. адже війна в сотні разів страшніша, якщо бачити її 
дитячими очима. і ніякий час не зможе вилікувати рани від війни, тим 
паче дитячі. 
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на основе архивных материалов рассматриваются вопросы, связанные с 
условиями жизни и борьбы против фашистських захватчиков детей и под-
ростков в черкасском крае в годы великой отечественной войны. проанали-
зированы изменения, которые произошли в жизни подрастающего поколения 
в тот период.

Ключевые слова: документы; война; дети; жизнь; борьба; последствия.

There are discussed issues related to living conditions and fight against the 
Nazis of children and adolescents in the Cherkasy Region during the Second World 
War. Also author analyzes the changes in the lives of young people in that period.  

Key words: the documents; the war; the children; the life; the fight; the con-
sequences.
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мОЛОДь УКРАЇНИ ПРО ВОЄННЕ ЛИХОЛіттЯ: 
ЛИСтіВКИ тА СПОГАДИ ОСтАРБАйтЕРіВ, 

УчНіВСьКі тВОРИ ПРО ОКУПАцію
(добірка документів Державного архіву Запорізької області)

подані архівні документи дозволяють відтворити атмосферу та умови 
життя пересічних громадян України, які залишилися у роки другої світової 
війни на тимчасово окупованій території запорізької області, були примусово 
вивезені на роботи до Рейху та військовополонених. документи публікуються 
вперше. 

Ключові слова: листівка; спогади; Україна; німеччина. 

національне відродження України за останні роки змінило ставлення 
громадськості до історії та культури країни, сприяло піднесенню інте-
ресу до духовної спадщини українського народу. Це стосується й 
історії другої світової війни, яка майже через 70 років після її завер-
шення залишається однією з найжахливіших і трагічних періодів в 
історії України. сьогодні в Україні створені умови для відтворення 
неупередженої інформації про події тих минулих років. зусиллями 
науковців, письменників та небайдужих звичайних людей відновлю-
ються напівзабуті та замовчувані сторінки історії. останнього часу зріс 
інте рес до окремої людини, громадянина, з його волею, почуттями та 
мріями, яка жила, боролася, страждала, вмирала в ці бурхливі й страшні 
часи. і зараз з людей, котрі не за своєї волі залишилися на окупованій 
території, перебували в полоні або були примусово вивезені на роботи 
до Рейху, необхідно остаточно зняти тавро “зрадника” та змінити до 
них ставлення, яке склалося у часи існування Радянського союзу, як 
до людей другого сорту.

подані документи з фондів “листи радянських громадян на бать-
ківщину, прислані з німецької каторги” (ф. р. 1673), “спогади громадян 
запорізької області, які знаходилися на окупованій території, репатрі-
йованих та військовополонених” (ф. р. 1676), які охоплюють період з 
1943 р. до 1946 р. дають змогу відтворити атмосферу та умови життя (з 
буднями, біллю розлуки та маленькими радощами) тих, хто залишився 

* Величко Олена Григорівна – начальник відділу інформації та викорис-
тання документів державного архіву запорізької області.

Козлова Ірина Валентинівна – заступник начальника відділу інформації 
та використання документів державного архіву запорізької області.
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у роки другої світової війни на тимчасово окупованій території Украї-
ни, волею долі опинився в полоні, був примусово вивезений на роботи 
до Рейху.

документи подаються мовою оригіналу, але адаптовані до сучас-
ного читача, орфографічні помилки в написанні виправлено без за-
стережень, усі пропущені чи недописані літери та слова відтворені в 
квадратних дужках. максимально збережено лексику, авторські осо-
бливості текстів джерел.

№ 1

З листівки міщенко Наталії Дмитрівни з міста Шермбєк (Німеччина) 
батькам, мешканцям с. Новоданилівка Оріхівського району 

Запорізької області

20 січня 1943 р.

добрий день мої дорогі тато, мама, браття й сестричка Катюша! передаю 
я вам свій скучний привіт. я пока жива й здорова. Работаю на черепичній 
фабриці у хазяїна – фабриканта. Работаю з 7-00 до 6-00 з переривом на 1 час. 
У неділю вихідний, у суботу ровно до 4-00. Работа як ви й самі знаєте не 
легка. Годують пока нічого, протів миті – хорошо. погано, що немає цибулі – 
зуби пропали. Живемо ми при фабриці... Живемо пока нічого, все при місці: 
спальня, столова, умивальник, душова, уборна, так що надвір не дуже ходимо 
та й ніколи, кроми неділі, бо робимо з темноти до темноти, у будень дня не 
бачимо. У кімнаті тепло – отоплення угольне. Гуляти нас пускали з первої 
неділі, ну куди підеш? на 2-ій видали нам ост, ходили в город Шембреск – 
2 км у суботу після 4-й (у неділю вихідний). Город невеликий, єсть усе, но 
купить нам нічого не можна кроми лент – тоненьких, пудрі, мазі, намиста. 
до нас приходе багато дівчат у гості і хлопців, які вже тут по 8–10 міс. Уже 
їм повидавали на первий случай одітися і нам уже давно обіщають. часто ми 
ходимо на прогулки вечором... писали ми всі додому пісьма, но ніхто не знає 
получили ви їх чи ні, там можна було б кой що почитати, а що на цій карточці 
напишеш? ну нічого, може ж колись побачимось, то розкажу всього багато 
кой чого. на світ тоже вже багато надивилась (як казав посадник - світу по-
бачити). наверно на моїй долі було написано ввесь свій молодий вік їздить 
та на світ роздивляться. ну нічого не журіться і не забувайте... тато й мама 
не забуваю за вас ніколи. Утром встаєш згадуєш, вечором лягаєш думаєш, 
дньом на роботі, кроми вас та рідної України, ні про що й думати. пишіть усе 
за дом, за все село, як живете, які новості, чи майка дома, бо у ешелонах, що 
йшли разом з нашим, то обминали, я її не бачила, а може не узнала. пишіть 
усе, все за ваньку, бо не хорошо снився. передавайте привіт усим родичам 
і знакомим… а пока бувайте здорові, передаю всим скучний привіт і цілую 
нещотно раз. пишіть почаще, може получу й от вас. остаюсь жива й здорова 
ваша наташа. 

(підпис)

Державний архів Запорізької області, ф. р. 1673, оп. 1, спр. 27, арк. 187–187 зв. Ори-
гінал, рукопис.
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№ 2
З листівки чабаненко Анни* з м. Ремшайд (Німеччина) 
матері чабаненко марії, мешканки с. Новоселівка № 1 

Оріхівського району Запорізької області
17 травня 1943 р.

17/V-43 р. від вашої дочки мамуню Галі чабаненко. в перших строчках 
передаю вам мамочко і вам братічки ваня, пава, Гриша тоже передаю низе-
сінкий привіт. і желаю всього найкращого в вашому житті… матуню! ми 
на паску 4 дні не робили, на мая 2 дні. 16 мая оце в неділю були українські 
бандуристи з Києва, було нас там дуже багато, ми дуже плакали як вони гра-
ли і співали рідною української мовою. на кінці нам кажуть, [що] приїхали 
вас розвеселить і кажуть: “не забувайте рідну Україну і свою рідну мову”. 
об’їжджали вони всі лагеря українців. Рідний наш край, його не можна забу-
ти. мамочко і братики рідненькі, не забувайте мене одиноку в чужім краю без 
роду, а пишіть мені откритку, я вас мої рідненькі ніколи не забуваю. здоров’я 
моє нічого, живу по старому… привіт всім [з] первої бригади… ну до свіда-
нія, бо ніде писати. Цілую вас.

Там само, ф. р. 1673, оп. 1, спр. 27, арк. 59–59 зв. Оригінал, рукопис.

* У тексті листівки “Галя”.

№ 3
З твору учня 10 класу Василівської середньої школи Запорізької області 

юркова миколи “мої переживання під час окупації мого села” 

не раніше 1945 р.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия нарушила мирную жизнь нашей 
страны. Красная армия временно оставляла некоторые территории нашей род-
ной Украины. вместе с Красной армией угоняли колхозный и совхозный скот, 
эвакуировали трактора и машины, увозили все, что могло быть полезно не-
мецким оккупантам. через наш хуторок – степной начали проходить обозы 
эвакуированных, также проходили стада крупного рогатого скота. в сентябре 
этого же года эвакуировали скот и с нашего совхоза “янчекрак”. все ближе 
и ближе подходили немцы к нашей местности. в начале октября прошли по-
следние отступающие наши войска. 3 и 4 октября все утихло; только иногда 
появлялись отставшие бойцы, которые двигались по направлению орехова.

после этого в хуторе никто не появлялся. Были разговоры, что в окрестных 
селах уже есть немцы. в это время по хутору ходили разные слухи. Говорили, 
что после занятия немцами с. Беленького там появилось множество товаров 
и т.п. слухи эти распространяли проходившие солдаты, побывавшие у не-
мцев, и которые ходили от села до села, дожидаясь немцев. но этим слухам 
верили немногие. 7 октября в хуторе появилась немецкая машина, очевидно, 
их разведка. машина проехала несколько раз по хутору и снова возвратилась 
в с. Каменское. на следующее утро явились “хозяева”, в наш хутор прибыл 
немецкий обоз. не успев еще расположиться, как немецкие солдаты, офицеры 
начали бегать по квартирам, ища “яйка, млеко, масльо”. другие промышляли 
по улицам, ловя курей, гусей и уток. Когда коровы возвращались с пастби-
ща, их нетерпеливо ожидали у ворот “хозяева”. некоторые, не дождавшись 
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коровы возле хлева, бежали за хутор, и, поймав ее, там же и начинали доить. 
офицеры не запрещали мародерства, а сами показывали пример. выбрав луч-
шие квартиры, офицеры делали “проверку” квартир и вещей; хорошие вещи 
назад “хозяевами” не возвращались. солдаты по этому делу также были хо-
рошими мастерами. многие семьи были выселены из квартир, и им приходи-
лось жить в сараях. Эти “хозяева” пробыли у нас три дня. после их отъезда 
в нашем хуторе мало у кого осталось птицы и свиней. заботливые “хозяева” 
постарались все прибрать к своим рукам. после их отъезда в хуторе все заше-
велились. все начали тащить зерно из кладовой совхоза. все зерно, до едино-
го килограмма, было разобрано. после этого прошла неделя “мирной жизни”, 
только, иногда, нарушавшаяся проезжающими одиночными немецкими маши-
нами; которые заезжали покушать свежей курятины.

17 октября к нам приехал представитель “власти” – комендант района 
миллер или мюллер, фамилии точно не знаю. всем людям приказали явиться 
на собрание, и здесь представитель “власти” объявил, что с сего дня все населе-
ние, оккупированное немцами, считается немецкими подданными, и поэтому 
должно беспрекословно выполнять приказы немецкого командования; честно 
работать [для] немецкой власти, потому что украинцы, мол, должны немецкой 
власти и ее народу “за освобождение от большевистского ига”. на этом со-
брании комендант выбрал старосту и полицейского, которым было дано право 
управлять в нашем хуторе. в нашем совхозе начали организовывать какое-то 
хозяйство с названием “нархоз”, был прислан немец, который следил за по-
рядком и выполнением немецких приказов. на работу заставляли всех ходить 
без исключения; убирали оставшиеся буряки, подсолнухи. все убранное не-
медленно увозилось на ст. попово, но это им было мало; они стали извлекать 
зерно из запасов рабочих, но зерно это было хорошо спрятано. немцы вмес-
те с полицейскими обыскивали чердаки и подвалы, но нигде не добивались 
желанных успехов. впоследствии стали извлекать коров и птицу у рабочих и 
колхозников [из] окрестных сел для организации животноводческих ферм в 
“нархозе”. первым долгом забирали у коммунистов и комсомольцев, а также 
в тех, кто не выполнял ихних налогов по сдаче молока и мяса. молока пола-
галось сдать 650 л[итров], кроме того, корова весной и летом все время была 
в ярме – работала. денежные налоги также были велики; на каждую семью 
было около тысячи рублей, даже был налог на собак по 75 руб. в год; а зара-
ботная плата была всего лишь 100 – 200 рублей в месяц, а работали с восхода 
до захода солнца. в наш хутор стали возвращаться бывшие кулаки, выгоняя 
из своих квартир жен красноармейцев. Эти возвратившиеся кулаки всячески 
старались угодить новым “хозяевам”, писали доносы на тех, кто содержал на-
ших военнопленных или, кто зарезал свинью без разрешения немецкой влас-
ти. зимой молодежь гоняли на расчистку шоссе от снега, а также на другие 
работы в г. запорожье. весной 1942 года на каждое отделение бывшего совхо-
за прибыл немец, который следил за выходом на работу и сделанной работой. 
на работу заставляли ходить всех с двенадцатилетнего возраста. на нашем 
хуторе была открыта школа, но разрешалось учиться до двенадцатилетнего 
возраста. в школе дети воспитывались в немецком духе; занимались по со-
ветским учебникам, наполовину испорченные, портреты наших вождей были 
изъяты. также строго воспрещалось говорить о наших вождях, о нашей стра-
не; все советские песни были запрещены, но эту школу посещали немногие.

в марте 1942 года в наш хутор прибыла немецкая хозяйственная часть с 
лошадьми. Ухаживали за лошадьми наши военнопленные. продукты, которые 
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они получали на себя и на военнопленных, они поедали сами, но и этого им 
было мало. ежедневно они ездили по селам, собирая яйцо, молоко, сало. 
военнопленных кормили буряками и гнилой капустой. Каждое воскресенье 
немцы устраивали торжества, и, напившись, творили, что им в голову прихо-
дило. всячески издевались над военнопленными, заставляя петь и танцевать в 
грязи или выполнять непосильную работу. после этих номеров, окончательно 
пришло убеждение всему населению нашего хутора в том, какую культуру и 
какое “освобождение” принесли немцы на Украину. на то время немцы счита-
ли себя полными хозяевами. по всему району шли аресты коммунистов, ком-
сомольцев и тех, кто сочувствовал советской власти. и вот наступил 1943 г. 
по всему фронту немцы имели поражение за поражением, отступали и вместе 
с этим старались все увезти в Германию. немцы начали просто “охотиться” за 
молодежью. за малейшее преступление расстреливали и вешали, отправляли 
в концентрационные лагеря…

Там само, ф. р. 1676, оп. 1, спр. 3, арк. 40–44. Оригінал, рукопис.

№ 4
Спогади Дерія Сергія Несторовича, мешканця м. Оріхів, 

про життя у німецькому полоні
3 січня 1946 р.

23-го сентября 1941 года я попал в германский плен. на второй день 
попал в полтавские лагеря, где с первых же дней повеяло страхом голода. 
17 дней я находился в этих лагерях и ни один раз не ел хлеба, а питанием для 
нас была два раза жидкая пшенная каша без соли и с небольшим количеством 
мяса, перелитым карболкой на полтавском мясокомбинате, а иногда конина 
из больных лошадей, которые убивались как негодные. Это еще и хорошо. 
9-го октября нас 6000 человек направляют в г. Кременчуг 120 км пешком, 
истощенных и голодных. на пути много было достреляно, так как выбившись 
из сил они падали и идти не могли. 11-го октября вечером мы прибыли в 
Кременчуг. здесь уже было большое количество в[оенно]пленных, которыми 
были наполнены большие сараи. несмотря на переполненность этих сараев 
сюда же загнали и нас, где нельзя было даже спокойно стоять, а о том, чтобы 
сесть то нельзя и говорить.

питанием здесь было горелое зерно: ржи, кукурузы, проса и проч. и не-
много конины. все это варилось как видно немытое, потому что было много 
мусору и крови лошадей. 14-го октября нас погружают в эшелон и закрытыми 
вагонами по 80 челов[ек] и по две параши в вагоне, отправляют в г. проску-
ров. сюда мы приехали 17 октября вечером, голодные измученные и так в 
тесноте казарм легли спать.

Уже на второй день утром мы узнали, что здесь питание еще хуже и 
ежедневно умирало от голода больше 100 челов[ек]. здесь варили отходы ово-
щей из немецкой кухни, а основным продуктом был бурак, но и этого давали 
по маленькому черпачку два раза в день. Голод и вшивость свирепствовали 
полным ходом. в лагере было 40000 челов[ек] и почти половина погибла от 
голода.

12-го марта 1942 года нас направляют в австрию г. Кремс, где мы нахо-
дились полтора месяца на карантине, а после карантина 5-го мая 1942 г. были 
разосланы по рабочих лагерях, где я попал на строительство электростанции 
на реке Энс в 9-ти километрах от гор. Штаер.
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положение в условиях питания и здесь не очень улучшилось, а работы 
были такие, что нельзя было выдерживать. начались побеги некоторых 
в[оенно]пленных, но результаты побегов увенчались плохими последствиями. 
так как везде были изданы строгие приказы, чтобы каждый житель следил 
за проходящими русскими людьми и немедленно задерживать и доставлять 
в полицию или гестапо, а если не подчиняются задержанию, то расстрели-
вать на месте. поэтому много людей погибло. в лагере основным питанием 
было: брюква, морковь, кольраби. Хлеба давали сначала по 400 грамм, а когда 
они стали отступать на фронтах, то снизили до 250 гр. три года ровно здесь 
нам пришлось работать на строительстве этой электростанции и все время 
жили впроголодь. только благодаря хорошему коменданту австрийцу удава-
лось некоторым пленным приобретать немного продуктов за изготовленные 
корзины, которые делали ночами после работы.

мало того, что люди были голодны, а работы были очень тяжелые и кто 
был слаб и не мог тяжело работать того избивали палками или резиновой 
шлангой. под конец 1944 года и до конца войны избивание было прекращено, 
ибо им грозило приближение наших русских воинских частей. 

5-го мая 45 г. подошли американские войска, и мы были освобождены из 
этой неволи.

Там само, ф. р. 1676, оп. 2, спр. 384, арк. 24–24 зв. Оригінал, рукопис.

№ 5
із спогадів Савченко Ніни Афанасіївни, 

мешканки Василівського району Запорізької області

не раніше 20 січня 1946 р.

Хорошо помнится мне то осеннее октябрьское утро, когда немецкие 
блюдолизы (русские полицаи) заявили мне о выезде на работу в фашистскую 
Германию. сколько слез и угрюмости было не только для меня и моих родных, 
но и для многих других, которых ожидало то же “счастье” что и меня.

27/Х 1942 год. день выезда в Германию. не успев проститься со своими 
родными, русские полицаи погнали наши повозки, а нас заставили их дого-
нять. так пришлось выйти со своей деревни, не рассмотревши ее. 

28/Х 1942 год. мы стоим на станции попово в одной из школ окруженные 
русскими жандармами. Ровно в двенадцать часов дня подошел эшелон для 
отправки, состоящий из 60 вагонов, у которых было по 35 человек и больше. 
первая медицинская комиссия была нам у г. Киверцах. с этого города мы по-
ехали на распределительный пункт. отсюда должны были отправлять больных 
домой. но так как больных не оказалось, нас начали распределять по работах. 
на второй день нашего приезда нас уже распределили. я попала в количество 
двухсот человек, которых направляют на работу на военную фабрику. два 
часа ночи. Команда: “собирайся!” до станции было километра два. ночь, тем-
нота не видима, мы со своими оклунками пошли к станции. и как раз в день 
25-ой годовщины великой октябрьской революции мы прибыли на свое бу-
дущее местожительство г. мальхов. на станции нас встретили будущий наш 
комендант и переводчица. свои вещи мы сложили на машины, а нам тоже 
подали две пассажирские машины, и через полчаса мы очутились в темном 
сосновом лесу. там находился лагерь восточных рабочих. не доезжая лагеря, 
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машины остановились. что я увидела перед своими глазами? темный, густой 
сосновый лес, деревянные зеленые бараки, которые окруженные двухметро-
вою проволочною сеткою. подходя к проходной лагеря ворота открылись. 
входя в лагерь я уже точно убедилась в том, что я действительно нахожусь 
не на своей земле, а на территории фашистской Германии. мне до сих пор не 
верилось. я думала это все сон. Когда нет. нас встретили там русские девуш-
ки, которые уже были угнаны раньше нас. здесь началось переспрашивание, 
мы их как жить здесь, а они нас как на Украине.

через полчаса нам выдали постельную принадлежность, нож, вилку, 
кружку. после этого нас распределили по комнатам. я жила в шестом бараке 
во второй комнате. нас было двенадцать девушек и все с одной деревни. Ком-
ната темная, неуютная, кровати двухэтажные. что делать? скука по родине. 
вечером ко дню великой октябрьской революции был приготовлен девушка-
ми и ребятами концерт. так что праздник на фашистской земле был отмечен. 
Были выступления лучших людей, специалисток нашей страны.

8/ХI 1942 год. четыре часа дня нас повели к заводской конторе для 
оформления документов. там нам дали пропуска на завод, определили на ра-
боту и с этим я вернулась у лагерь.

12/ХI 1942 год. первый день каторжной моей работы. четыре часа утра 
разносится эхо давно знакомого “Austein!” (вставай). что ж воля не воля, а 
вставать приходится. вставать то да, а что кушать? Конечно, хлеб и кофе 
давали. так, когда получишь и не дойдешь к бараку, съешь; а потом делать у 
барака нечего. Кушали вы, накушались, за это никто не спросит, а работать 
иди. возле вахты строй по четыре и под конвоем идешь на работу. завод был 
военный, вырабатывали там пороховые патроны. Работать пришлось везде, 
потому что русских людей посылали туда, где опасно и тяжело. за нами на 
работе был надзор молодых немецких девушек. завод занимал большую пло-
щадь, весь был замаскирован сосновым лесом в подземелье.

в лагере ничего не было хорошего. Кругом сетка та немецкая охрана. 
полтора года нас из лагеря не выпускали. Город был от нас [за] два киломе-
тра. не помнится мне когда, каким днем был первый выпуск русских рабо-
чих из-за сетки. причем не все имели “счастье” выйти на волю. выход был 
по пропускам, причем самих тоже не пустили, а с вахманом. пропуска дали 
тем девушкам, которые были не виноваты перед комендантом. мне выйти 
не удалось. так как я не заслужила внимания перед “нашим” лагерфюрером. 
Конечно, меня это не очень беспокоило.

после этого выпуска было еще два или три таких. а после этого начали 
всех пускать.

помнится будет мне долго день четвертого апреля, когда комендант 
объявил вольный выход из лагеря для всех проживающих. Конечно, мы не 
растерялись, забрали свои мешочки и на раздобычу питания. потому что в 
лагере был полный голод.

все девушки, в том числе и я, пошли доставать картофеля у хозяинов. 
продать нам не продали, и мы решили на хозяиновых полях с кагатов набрать 
картофеля. Конечно, набрать набрали, а принести не вдалось. нас зашухарили 
(такая была пословица в лагере). после этого дня лагерь был оштрафованный 
на три месяца выпуском на волю. и три месяца мы не ходили ни на шаг из 
лагеря, кроме того, что на работу. в честь этого дня было сложено стихотво-
рение под названием: “воспоминание”…
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подобных этому стихотворению и этих случаев было много на протяже-
нии рабской работы. туга по родине не умолкала. все же верили в победу 
нашей доблестной Красной армии. и ожидали ее с дня на день.

выдавалась газета для рабочих с востока, где давали сведения о “побе-
дах” немецкой армии. но в эти газеты мы не верили, а ждали того дня и той 
минуты, когда мы вырвемся с этой неволи. на эту тему были тоже сложены 
стихотворения.

“Воспоминание”
… но в меня еще есть и надежда й мечты
придет время, что мы бросим прокляту руину,
а вернемся домой у свой край дорогой –
на советскую свою Украину!

и долгожданный час пришел.
2/V 1945 года мы были освобождены нашими частями Красной армии.
после освобождения я работала при воинской части на подсобном хо-

зяйстве. после окончания всех полевых работ я была направлена на сборно-
пересыльный пункт по отправке на родину. и 20 декабря 1945 года мы уехали 
с пересыльного пункта домой. и аж 20 января 1946 года я уже в любимом 
запорожье.

Разнообразий в моей жизни не было никаких. с первого дня как началась 
работа и голод, холод, и до последнего дня. что сегодня, то и завтра, и по-
слезавтра.

Там само, ф. р. 1676, оп. 1, спр. 3, арк. 25–29. Оригінал, рукопис.

представленные архивные документы позволяют восстановить атмосферу 
и условия жизни рядовых граждан Украины, оставшихся в годы второй ми-
ровой войны на временно оккупированной территории запорожской области, 
принудительно вывезенных на работы в Рейх и военнопленных. документы 
публикуются впервые. 

Ключевые слова: открытка; воспоминание; Украина; Германия.

Presented archival documents allow recreate the atmosphere and living 
conditions of ordinary citizens of Ukraine who left on the temporarily occupied 
territory of Zaporizhzhya Region during the Second World War. Later they were 
forcibly taken off to work to Reich. Documents are published for the first time.

Key words: the postcard; the memories; Ukraine; Germany.
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УДК 930.253:[94+614.885] “1944/1945”

м. А. СРіБНА*

ДіЯЛьНіСть УКРАЇНСьКОГО чЕРВОНОГО ХРЕСтА 
НА ЗВіЛьНЕНИХ ВіД НАцИСтСьКИХ ОКУПАНтіВ 

УКРАЇНСьКИХ ЗЕмЛЯХ У 1944–1945 рр.
(за документами цДАГО України, цДАВО України, 

Державного архіву Житомирської області)

на основі архівних документів аналізується діяльність Українського чер-
воного Хреста на звільнених від нацистських окупантів українських землях у 
період 1944–1945 рр.

Ключові слова: Український червоний Хрест; друга світова війна; сані-
тарні дружини; охорона здоров’я; інфекційні хвороби; донорський рух; гума-
нітарна допомога.

Кожне чергове десятиліття містить у собі круглі дати, які пов’язані 
з другою світовою війною. 70-річчя з дня визволенням українських зе-
мель від нацистської окупації змушує згадувати про незчисленні жерт-
ви війни та поступовий процес відбудови країни. Ціна визволення та 
суспільно-економічного відновлення країни виявилася надто тяжкою 
для всіх тих, хто жив у ті часи. 

актуальність дослідження підсилюється тими завданнями й про-
блемами, що постали на сучасному етапі розвитку України, коли відбу-
ваються воєнні дії на сході держави. У зв’язку з цим постає проблема 
соціального захисту мирного населення, надання необхідної медичної 
і гуманітарної допомоги, відбудова зруйнованого житлового фонду. 
одвічні цінності, такі, як милосердя, взаємодопомога та співчуття на-
бувають особливого значення. Український червоний Хрест уособлює 
ці ідеали та посідає дедалі помітнішу роль у розбудові суспільства. ви-
вчення діяльності цього товариства в період визволення українських 
земель у роки другої світової війни дає можливість визначити деякі 
напрямки та шляхи використання позитивного досвіду роботи щодо на-
дання допомоги цивільному населенню. 

мета дослідження полягає у реконструкції та об’єктивному аналізі 
особливостей діяльності червоного Хреста в Україні впродовж 1944–
1945 рр.

* Срібна Марія Андріївна – кандидат історичних наук, провідний науко-
вий співробітник національного музею історії України.

© м. а. срібна, 2015
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завдання наукової розвідки полягають у розкритті санітарно-епіде-
міологічного напряму роботи Українського червоного Хреста на звіль-
нених від окупантів українських територіях.

основний масив документів з історії українського червонохресного 
руху – в центральних та обласних архівах України. У Центральному 
державному архіві вищих органів влади та управління України знахо-
диться фонд 4616 “Центральний комітет товариства червоного Хреста 
УРсР”, який містить річні звіти про санітарно-оборонну роботу черво-
ного Хреста УРсР; піврічні та квартальні звіти за 1943 р.; накази Цен-
трального комітету товариств червоного Хреста УРсР (1943–1944 рр.); 
постанови, довідки та листування червоного Хреста періоду війни; до-
повіді про результати роботи червонохресних організацій за 1945 р. 
тощо. 

матеріали фонду № Р1 “всеукраїнський Центральний виконавчий 
Комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів”, 
фонду № Р2 “Управління справами Ради народних Комісарів Україн-
ської РсР” дали змогу дослідити різні листування з народними комі-
сарами і центральними установами УРсР щодо питань вивчення са-
нітарних наслідків німецької окупації в Україні; ремонту приміщень 
медичних закладів; забезпечення квартирами медичних працівників; 
матеріали про роботу евакогоспіталів та про відновлення роботи лі-
кувальних закладів системи народного комісаріату охорони здоров’я 
УРсР й забезпечення їх медикаментами тощо.

У фондах 342 “міністерство охорони здоров’я УРсР” та Р 348 
“министерство социального обеспечения УссР” документи відобра-
жають реальну ситуацію щодо розповсюдження в республіці в після-
окупаційний період важких інфекційних захворювань та про соціаль-
не забезпечення населення УРсР у 1940 р. та 1944 р. Ця інформація 
певний час не мала розголосу, тому вивчивши документи фонду, від-
значимо розбіжності між оприлюдненими офіційною радянською істо-
ріографією та реальними показниками, які свідчили про довготрива-
лу епідемічну кризу в республіці в період 1943–1949 рр. Крім того, ці 
документи підтверджують, що ліквідація медико-санітарних наслідків 
війни, відновлення системи охорони здоров’я населення та організація 
функціонування медичних установ були головним напрямком у діяль-
ності органів радянської влади, про що свідчить комплекс прийнятих 
директивних документів та розпоряджень.

особливий інтерес у контексті цього дослідження становлять ма-
теріали Центрального державного архіву громадських об’єднань Укра-
їни (ЦдаГо України). У фонді 1 “Центральний комітет Комуністич-
ної партії України” зберігаються справи, які містять інформацію про 
підготовку військових лікарень до зимового періоду в 1941–1945 рр.; 
становище та роботу інститутів та станцій з переливання крові, плани 
заготівлі крові для потреб червоної армії; довідки, звіти та листування 
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про роботу комітетів допомоги хворим і пораненим бійцям та коман-
дирам червоної армії. 

У статті використано документи державного архіву Житомирської 
області (фонд Р3853 “Житомирський обласний комітет червоного 
Хреста”), завдяки яким розкривається специфіка діяльності червоно-
хресного осередку в області. 

зазначені архівні матеріали дозволяють широко розглянути та роз-
крити основні принципи державної політики стосовно гуманітарного 
та медичного забезпечення армії і цивільного населення в УРсР у роки 
другої світової війни. проте вони вимагають критичного ставлення, 
оскільки радянський бюрократичний апарат, маніпулюючи фактами, 
корегував наявну ситуацію відповідно до політичної моделі.

активісти червоного Хреста брали активну участь у відновленні 
системи охорони здоров’я на звільнених українських землях. Роботу 
товариства можна поділити на декілька етапів.

перший етап розпочинався із звільненням областей України під-
розділами червоної армії. оскільки на цей момент у визволених зем-
лях не було організованої цивільної системи охорони здоров’я, то саме 
червонохресні загони надавали невідкладну медичну допомогу насе-
ленню, здійснювали першочергові протиепідемічні заходи, допомагали 
відновлювати роботу медичних установ. насамперед медики виявляли 
та госпіталізували осіб з інфекційними хворобами та з підозрою на ін-
фекційні хвороби. для госпіталізації використовувалися ізолятори та 
стаціонари, а для обслуговування хворих залучалися місцеві мешканці, 
зокрема ті, хто мав медичну підготовку (лікарі, середній медперсонал, 
сандружинниці). проведення протиепідемічних заходів поєднувалося з 
цілеспрямованою організаційною роботою з налагодження діяльності 
лікарень, амбулаторій, санітарно-епідеміологічних станцій. така робо-
та розпочиналася в перші ж дні після визволення областей УРсР. за 
ініціативою представника санітарного відділу армії у районному центрі 
скликалося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, до скла-
ду якої входили: голова райвиконкому, райвійськком, уповноважений 
нКвс, завідувач райздороввідділу та представник військової частини. 
на такому засіданні розглядали план проведення протиепідемічних за-
ходів та відновлення роботи медико-санітарних закладів у районі, а та-
кож визначався характер та розмір допомоги, яку міг надати органам 
цивільної охорони здоров’я санітарний відділ армії та червонохресні 
загони. наступний період розпочався після того, як свою роботу від-
новили адміністративні органи радянської влади.

3 квітня 1944 р. на засіданні виконкому стчХ і чп сРсР було ухва-
лено рішення “про формування санітарно-епідемічних загонів червоно-
го Хреста для роботи у звільнених від німецьких окупантів районах”, де 
Центральному комітету товариства червоного Хреста УРсР доручалось 
до 1 травня 1945 р. сформувати 15 санітарних епідемічних загонів1.
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У 1944 р. лише в Харківській області 1768 чоловік санітарного ак-
тиву брало участь у відбудові міст та районних центрів. така ж робота 
проводилась у чернігівській, сумській, запорізькій та інших областях2.

Крім того, на 1944 р. у полтавській області у всіх 49 адміністра-
тивних районах відновили свою роботу райкоми червоного Хреста. на 
посади керівників райкомів було підібрано 20 платних працівників. та-
кож було створено 1478 первинних організацій. залучено до членства 
51309 чоловік, із них у колгоспах – 12298. Успішно склали нормативи 
на значок Гсо 13336 чоловік та 7733 на значок БГсо. зібрано 78 тис. 
руб. членських внесків. в області діяло 961 санітарних постів. на кур-
сах медсестер підготовлено 141 чоловік. активісти червоного Хреста 
за вказаний період попрасували та відремонтували 17783 одиниць бі-
лизни для поранених та хворих, зібрали для лікарень 93974 руб.3.

проте в області було погано організовано донорський рух. У ре-
зультаті чого тільки 1146 чоловік було залучено в ряди донорів із 
10 тис. запланованих. У миргородському районі, у діючих трьох лікар-
нях збір крові не можна було організувати через відсутність реактивів 
з виявлення групи крові. Хоча обласний відділ охорони здоров’я такі 
реактиви мав4.

У дніпропетровській області санітарний пост провів обстеження 5 
тис. чоловік; вивчив санітарне становище 1680 дворів; створив санітар-
ні пости в цехах заводу ім. леніна; встановив чергування на санітарних 
перепустках5.

У 1944 р. червонохресні структури в цілому діяли в руслі планів 
розвитку мережі охорони здоров’я на звільнених від німецьких окупан-
тів українських землях, дотримуючись принципів оптимізації мережі 
санітарно-епідемічної роботи6.

на початку 1944 р. в областях УРсР було розгорнуто 1135 інфек-
ційних ліжок, які мали півтора комплекту білизни на ліжко, але зовсім 
не було ковдр та халатів7.

також варто зазначити, що за роки війни відбулися зміни у струк-
турній мережі лікарняних закладів за рахунок скорочення дитячих та 
спеціалізованих закладів. змінилася й структура спеціалізованого ліж-
кового фонду, зокрема, збільшилася питома вага ліжок для хворих 
терапевтичного, хірургічного, інфекційного, венерологічного й стома-
тологічного профілю, що було пов’язано із зростанням захворювань 
серед населення на ці хвороби. в 1945 р. обсяги відбудовних робіт у 
медичній сфері республіки значно збільшилися, чому сприяло остаточ-
не визволення України від німецьких окупантів.

збіднілим і незбалансованим залишалось харчування хворих. У 
лікувальних закладах наркомздраву України лише розпочиналась від-
будова підсобних господарств. У них утримувалося 186 корів та 144 
голів овець8.
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У Житомирі з травня 1944 р. по 20 вересня 1945 р. червоний Хрест 
провів такі заходи: створено на підприємствах та різних закладах (до-
моуправління, школи) 89 первинних організацій з 4858 членами това-
риства; зібрано членських внесків у 1944 р. – 7087 руб. та в 1945 р. – 
3105 руб.; підготовлено 164 значкистів Гсо та 27 значкистів БГсо; 
організовано 51 санітарні пости, з яких 39 були частково оснащені; під-
готовлено та випущено на курсах медсестер 50 чоловік, навчалось на 
колгоспних курсах 27 чоловік; залучено в донори 558 чоловік9.

проте, незважаючи на всю різносторонню діяльність товариства, в 
його роботі було багато прорахунків. зокрема, у багатьох колгоспах не 
було первинних червонохресних організацій; засідання комітетів пер-
винних організацій та загальні збори членів товариства проводились 
нерегулярно; перевибори первинних організацій були проведені на ба-
гатьох виробництвах незадовільно та без достатньої активної участі її 
членів; доволі слабо надходили членські внески, а плани з підготовки 
значкистів Гсо і БГсо не виконувались. в охороні здоров’я санітарні 
пости червоного Хреста брали участь погано10.

також з архівної документації можна зробити висновки, що в Жи-
томирі не було організовано жодної санітарної дружини. а на курсах 
медсестер спостерігались випадки прогулів та несумлінного ставлення 
до занять. політмасова робота серед слухачів зовсім не проводилась11.

Уже на 1 грудня 1945 р., ураховуючи всі недоліки в роботі това-
риства, було створено 1345 первинних організацій; членів товариства 
налічувалось 64880 осіб; членських внесків було зібрано 64486 руб.; 
підготовлено 22673 значкистів Гсо та 9284 значкистів БГсо; створено 
7 кадрових санітарних дружин зі 138 санітарними дружинницями; до-
норів налічувалось 611 чоловік12.

після визволення території України перед членами червоного 
Хреста постало завдання відбудови лікувально-профілактичних, науко-
во-медичних та навчальних закладів.

протягом 1944–1945 рр. в оздоровчих закладах України було оздо-
ровлено 364317 дітей різного віку. зокрема: 122669 – в піонерських та-
борах загального типу; 11436 – санаторного типу; 100225 – на шкільних 
оздоровчих майданчиках; 15079 – на дошкільних оздоровчих майдан-
чиках; 8146 – у сезонних оздоровчих санаторіях; 48643 – у санаторних 
групах при дитячих садочках; 9819 – у дитсадочках (вивіз за місто); 
19582 – у санаторних групах дитячих ясел; 3875 – на дачах дитячих 
ясел (вивіз за місто); 16981 – в дитячих будинках наркому охорони 
здоров’я; 3947 – в будинках дитини наркому охорони здоров’я; 3915 – 
в таборах для школярів 8–9 класів13.

Розбіжності ж щодо кількості відновлених медичних закладів у 
різних джерелах та виданнях пояснюються недосконалістю тодішньої 
системи обліку в медичній сфері. але, незважаючи на те, що наведені 
нами цифри вимагають критичного ставлення, констатуємо головне – 
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вони загалом правильно відображають тенденцію зростання кількос-
ті відновлених медичних закладів та розвитку лікувально-санітарної 
справи в республіці. за усіма показниками зростання мережі закладів 
охорони здоров’я в 1945 р. мало місце значне покращення порівняно з 
1944 р. і стрімке наближення до довоєнного рівня. 

відновлення роботи медичних закладів відразу ж позитивно по-
значалося на стані медичного обслуговування населення. особливо 
важливе значення у цьому процесі мало відновлення роботи медичних 
закладів у сільській місцевості, адже саме вони забезпечували потреби 
переважної частини населення України у медичній допомозі.

важливу роль у розгортанні червоним Хрестом відбудовчої роботи 
відіграла постанова РнК УРсР “про організацію колгоспних сестрин-
ських пунктів червоного Хреста та підготовку колгоспних медичних 
сестер” від 15 січня 1945 р., яка передбачала низку заходів зі зміцнення 
системи охорони здоров’я на селі. на курси медичних сестер направ-
лялись колгоспниці віком від 15–35 років, які мали освіту не менше 
шести класів14.

закінчивши курси, жінки поверталися працювати за фахом до рід-
них сіл. Їхня допомога колгоспникам була особливо потрібною в пері-
од польових робіт, а також весною, восени та взимку, коли внаслідок 
великих снігових заметів надзвичайно ускладнювалося сполучення ба-
гатьох сіл з райцентрами, де знаходилися поліклініки та лікарні.

проте ця справа розвивалась непросто, головним чином через брак 
матеріальних ресурсів. не вистачало приміщень для облаштування кол-
госпних сестринських медичних пунктів. правління колгоспів часто 
відмовляло комітетам червоного Хреста у виділенні коштів для осна-
щення медичного пункту й оплати праці медичних сестер15.

У сільській місцевості надзвичайно повільно відновлювалася мере-
жа пологових будинків. через відсутність приміщень, обладнання, аку-
шерок у більшості сіл роботу колгоспних пологових будинків не було 
відновлено. У 1943–1945 рр. в організації охорони здоров’я населення 
в Україні найбільш слабким місцем була недостатня забезпеченість ме-
дико-санітарних закладів спеціальними технічними видами допомоги, 
що негативно впливало на рівень діагностики в лікувальних закладах. 
У багатьох випадках навіть бинти використовували декілька разів після 
прання. через відсутність електричного освітлення у багатьох лікар-
нях ускладнювалося проведення операцій. Головними причинами того, 
що в медичних закладах не вистачало найнеобхіднішого, було те, що 
в умовах війни медикаменти, препарати, інструменти направлялися на-
самперед у військові госпіталі. Цивільні медичні заклади забезпечува-
лися за залишковим принципом. Жоден з лікувально-профілактичних 
закладів у сільській місцевості УРсР не мав власного автомобільно-
го транспорту, а використання коней було неможливим через дефіцит 
фуражу. Ці обставини ускладнювали протиепідемічну роботу, оскільки 
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лікарі не мали можливості своєчасно виявити та ізолювати всіх інфек-
ційних хворих.

на західноукраїнських землях ситуація була такою ж, як у схід-
них регіонах. У великих містах і багатьох селах не вистачало медич-
ного персоналу. матеріальні ресурси і бюджетні кошти, що виділялись 
наркоматом охорони здоров’я, були мізерні і не дозволяли вирішити 
практичні завдання. внаслідок цього загострювалась санітарно-гігіє-
нічна ситуація. поширювались інфекційні захворювання. сотні тисяч 
військових і цивільних громадян потребували невідкладної медичної 
допомоги. 

У другій половині 1944 р. для західноукраїнських організацій чер-
воного Хреста з інших областей УРсР було направлено:193 санітарних 
сумок, 49 рушників, 51 халатів, 51 панчох, 66 гумових рукавиць, 112 
протигазів, 38 аптечок, 25 беретів. Курси медсестер і сандружинниць 
відповідно одержали: 930 підручників, 520 посібників, 956 підручників 
з Гсо, 135 підручників із БГсо. для підготовки санітарів було наді-
слано 35 підручників. Крім того, організації отримали 3494 примірни-
ків інструктивних матеріалів і 1435 агітаційної літератури. одночасно з 
матеріально-технічним і теоретичним забезпеченням західноукраїнські 
осередки червоного Хреста кадрово посилювалися. лише черкаський 
червоний Хрест підготував 87 медсестер і направив до госпіталів і лі-
карень західної України16.

на львівщині ще на початку 1945 р. працювало 584 первинних осе-
редків, а також 19 сандружин. Щомісяця 4 тис. донорів здавали кров 
для військових госпіталів у обласній станції переливання крові, а ще 
400 (IV-ої групи) – у санітарно-бактеріологічному інституті. У Горо-
доцькому районі членами 17 первинних осередків було зібрано 7 тис. 
крб., а в Куликовському районі – відповідну кількість продуктів для 
підшефних17.

У західній Україні працювали організатори та інструктори з схід-
них регіонів. вони направлялись Центральним комітетом товариства 
червоного Хреста. члени брали участь у нарадах червонохресного 
активу львова, Рівного, тернополя. Крім того, червонохресний актив 
проводив семінари з підготовки голів райкомів товариства в Рівнен-
ській та львівській областях, первинних осередків червоного Хреста 
промислових підприємств.

таким чином, Український червоний Хрест в умовах звільнення 
українських земель від окупантів намагався в системі охорони здоров’я 
відновити у повному обсязі всю довоєнну мережу. зрозуміло, що під-
няти з руїн зруйновані корпуси лікарень та великих лікувально-про-
філактичних закладів у той час не було ніякої можливості. тому, ор-
ганізовуючи відбудовно-ремонтні роботи там, де це було можливо, 
радянські та партійні органи поряд з цим, незважаючи на виключну 
напруженість із житловим фондом, відводили найбільш уцілілі спору-
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ди для розміщення лікувальних закладів. важливо відзначити швид-
кі темпи розгортання інфекційних лікарень та відділень, а також усієї 
санітарно-протиепідемічної служби. Це диктувалося надзвичайно на-
пруженою епідемічною обстановкою у визволених областях, що скла-
лася внаслідок господарювання окупантів. також у першочерговому 
порядку вживалися заходи з відновлення роботи сільських лікарських 
дільниць для надання населенню кваліфікованої медичної допомоги 
та запобіганню спалахів важких епідемічних захворювань у сільській 
місцевості. однією з найскладніших проблем у рамках відбудовного 
процесу було відновлення матеріальної бази закладів системи охорони 
здоров’я. Це було пов’язано передусім з відсутністю необхідних ко-
штів, адже асигнування на відбудовні роботи, які виділялися упродовж 
1943–1945 рр., були занадто малі. 
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на основе архивных документов анализируется деятельность Украинско-
го Красного Креста на освобожденных от нацистских оккупантов украинских 
землях в период 1944–1945 гг.
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санитарные дружины; здравоохранение; инфекционные болезни; донорское 
движение; гуманитарная помощь. 

Based on archival documents the author analyzes the activity of Ukrainian Red 
Cross on the Ukrainian lands, liberated from Nazi invaders during the 1944–1945.
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УДК 355.018 (47+57) “1941/1945”: 069.8 

т. В. СтРіХАРСьКА*

СОЛДАтСьКі мЕДАЛьйОНИ У ФОНДОВій КОЛЕКціЇ 
мЕмОРіАЛьНОГО КОмПЛЕКСУ “НАціОНАЛьНИй мУЗЕй 
іСтОРіЇ ВЕЛИКОЇ ВітчИЗНЯНОЇ ВійНИ 1941–1945 РОКіВ”

на основі документів із фондової колекції меморіального комплексу 
“національний музей історії великої вітчизняної війни 1941–1945 років” до-
сліджено солдатські медальйони як цінне історичне джерело з персонального 
обліку втрат особового складу збройних сил сРсР у роки війни.

Ключові слова: велика вітчизняна війна; солдатський медальйон; му-
зей; фондова колекція; пошукова організація; перепоховання.

війна – це завжди великі втрати. У пеклі другої світової згоріло 
60 млн. людських життів. найбільшу ціну за невміння людства вирі-
шувати свої проблеми мирним шляхом заплатив у роки минулої війни 
Радянський союз, до складу якого входила й Україна. адже майже по-
ловина із загальної кількості втрачених життів, а саме понад 27 млн. 
громадян, – це втрати Радянського союзу. Україна ж втратила за різни-
ми джерелами від 8 до 10 млн. своїх синів і доньок. напевно, офіційно 
визнана кількість втрат на сьогоднішній день – ще не є остаточною.

скільки ж їх тих, хто пішов у небуття і вже понад сімдесят років 
забутими і кинутими лежать у сирій землі, – невідомо. Головна причи-
на такого ганебного явища – відсутність чіткої системи обліку втрат та 
ідентифікації останків загиблих у червоній армії. 

до війни питанню персонального обліку безповоротних втрат осо-
бового складу збройних сил не приділялося належної уваги. не було 
ні чіткого усвідомлення завдань щодо нього, ні певної системи органів, 
які б займалися цією роботою. лише 31 березня 1942 р., з утворенням 
Центрального бюро з персонального обліку втрат особового складу ді-
ючої армії, завершився тривалий процес формування цієї системи. 

на початку війни переважна більшість червоноармійців і молод-
ших командирів не мали документа, що засвідчував би їхню особу. пе-
редбачені наказом народного комісара оборони сРсР від 20 червня 
1940 р. службові книжки червоноармійців були дійсні тільки у мирний 
час і перед відправкою на фронт мали вилучатися. 

Роль ідентифікатора загиблих мали виконувати солдатські медаль-
йони, чи як їх ще називали “медальйони смерті”, або просто – “смерт-

* Стріхарська Тетяна Вікторівна – старший науковий співробітник ме-
мо ріального комплексу “національний музей історії великої вітчизняної 
війни 1941–1945 років”.

© т. в. стріхарська, 2015



до 70-Ї РічниЦі пеРемоГи над наЦизмом У євРопі76

ники”. У фондовій колекції меморіального комплексу зберігаються у 
повному комплекті чи фрагментарно 83 солдатських медальйони, які у 
різні роки і в різний спосіб потрапили до неї1.

Їх перший зразок, уведений ще у 1925 р., становив металевий пе-
нал у вигляді книжечки, до якого вміщувався паперовий вкладиш, ви-
конаний у друкарський спосіб. заповнити його мав сам власник. така 
конструкція, як підтвердив досвід, виявилась недосконалою. пенал за-
кривався негерметично і після тривалого перебування у вологій землі 
текст укладки часто був втрачений.

саме з медальйонами такого зразка зустріли початок великої ві-
тчизняної війни кадрові військові й ті, хто був призваний до лав черво-
ної армії ще до її початку. Їх у фондовій колекції – 12 одиниць. чотири з 
них, що належали старшому лейтенантові в. К. ауербаху, полковникам 
Б. Ю. васильєву і і. К. сиромолотному та підполковникові м. м. тара-
сову, передані до музею самими власниками чи їх рідними після їхньої 
смерті у повоєнний час2.

У 1979 р. поповнив фондову колекцію музею солдатський медаль-
йон підполковника медичної служби м.м. тарасова3, який передала 
його донька. михайло михайлович ще до війни закінчив медичний фа-
культет московського державного університету ім. м. в. ломоносова. 
з початком війни працював хірургом у польовому госпіталі, був учас-
ником оборони москви. з червня 1943 р. – головний лікар-хірург Укра-
їнського кавалерійського партизанського з’єднання під командуванням 
м. і. наумова, начальник медико-санітарної служби. виконував най-
складніші хірургічні операції, надавав консультативну допомогу. 

медальйон молодшого сержанта Г. п. зацеркляна було знайдено 
12 вересня 1987 р. під час експедиції до с. вінницькі стави василь-
ківського району Київської області на місце загибелі і падіння літака 
дБ-3Ф (100-й далекобомбардувальний авіаполк 35-ї авіадивізії адд), 
яка проводилася співробітниками музею спільно з керівником пошу-
кової програми “літаки”, ветераном війни о. в. Кузіним та військо-
вослужбовцями васильківського військового технічного авіаучилища4. 

солдатський медальйон зразка 1925 р. і. К. сиромолотного.
Фонди МКНМІВВВ 1941–1945 років. – КН-31795, рМ-267.
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тоді з болота, з п’ятиметрової глибини, 
було піднято рештки літака, а разом з ними 
й останки чотирьох членів екіпажа, які в 
липні 1941 р. не повернулись на свій аеро-
дром з бойового завдання. саме медальйон 
Григорія павловича зацеркляна разом з 
портсигаром лейтенанта Г. д. скоробогато-
ва, на якому був дарчий напис з прізвищем 
льотчика, допомогли ідентифікувати членів 
екіпажа, найстаршому серед яких було 24, 
а наймолодшому – лише 19 років, і згодом 
сповістити рідним про їхню долю. 46 років 
вони вважалися такими, що пропали безві-
сти. під час перебування у болоті цей ме-
дальйон потрапив у повітряну порожнину, 
яка утворилася внаслідок падіння літака. 
Цим пояснюється його непоганий стан збе-
реження.

У 1994 р. до музею були передані 6 
солдатських медальйонів першого зразка, 
знайдені членом асоціації молодіжних по-
шукових об’єднань України “обеліск” а. і. 
Фартушним у вересні 1987 р. на місцях боїв 
6-ї та 12-ї армій південного фронту в три-
кутнику підвисоке – Копеньковате – ново-
архангельськ. Жоден з них не допоміг уста-
новити ім’я власника5.

на зміну попередньому, недосконалому 
зразку медальйона прийшов новий, уведе-
ний “положенням про персональний облік 
втрат і поховань особового складу червоної 
армії”, згідно з наказом нКо сРсР №138 від 15 березня 1941 р.6 саме 
його вже отримували призвані за мобілізацією у зв’язку з початком 
війни бійці. змінилась конструкція пеналу. тепер це була циліндрич-
ної форми капсула, що складалась із двох частинок. вона могла бути 
дерев’яною, і тоді обидві її половинки загвинчувалися. У фондовій ко-
лекції музею зберігається тільки фрагмент такого пенала, знайдений 
співробітниками меморіального комплексу в аджимушкайських каме-
ноломнях (аР Крим) під час експедиції “аджимушкай-95”7. 

найбільш поширений варіант: пластмасова капсула чорного кольо-
ру, що так само складалася з двох половинок, що загвинчувались. але 
і тут є варіанти: у частини цих капсул верхня частина завершується 
пластиною з отвором для підвішування пенала на шнурок. У капсулу 

солдатський медальйон 
зразка 1941 р. 

червоноармійця 
м.л. Концевого.

Фонди МКНМІВВВ 
1941-1945 років. – 

НД-28403.
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вкладалися два паперових друкарських 
вкладиші у вигляді довгої стрічки, які 
так само мав заповнювати власник. пе-
редбачалося, що, в разі загибелі воїна, 
перед похованням один екземпляр за-
лишиться у медальйоні із загиблим, а 
інший буде переданий у штаб частини. 

використовувалися також і метале-
ві капсули, половинки якої вставлялися 
одна в одну і після повороту фіксува-
лися за допомогою упору на одній час-
тинці і пазу для нього на іншій. медаль-
йонів такого типу у фондовій колекції 
музею тільки два. один із них належав 
полковникові і. і. новикову і був пере-
даний до меморіального комплексу у 
1978 р. без вкладки8. другий потрапив 
у повному комплекті до фондів музею 
у 1980 р. від дружини генерал-майора 
в.Ф. воробйова після його смерті9. ва-
силь Фролович у 1941 р. командував 
95-ю молдавською стрілецькою дивізі-
єю приморської армії, яка брала участь 
в обороні одеси та севастополя. досить 
часто замість стандартних металевих 
медальйонів червоноармійці використо-
вували і порожні патронні гільзи. 

Усього у фондовій колекції музею 
налічується у повному комплекті чи 
фрагментарно 71 солдатський медаль-
йон зразка 1941 р. і, як уже стало зро-
зуміло, переважна кількість з них (68 
одиниць) – це солдатські медальйони 
у пластмасових пеналах. 12 з них були 
у різні роки передані власниками, які 
успішно пройшли свій бойовий шлях до 
переможного травня 1945 р., або їхніми 
рідними після смерті ветеранів, 56 – 
знайдені на місцях боїв.

записка до солдатського медальйона 
червоноармійця д. і. Губського. 1941 р.
Фонди МКНМІВВВ 1941–1945 років. – 
КН-228285, Д-40859.
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найстарший з них потрапив 
до фондів музею у перший рік 
його існування, ще у 1974 р., коли 
разом з іншими предметами му-
зейного значення був переданий 
державним історичним музеєм. Це 
фрагмент записки з солдатського 
медальйона невідомого захисни-
ка Києва, знайдений під час буді-
вельних робіт у с. пирогово 1964 
року10. 

У 1976 р. фондову колекцію 
меморіального комплексу по-
повнив солдатський медальйон 
(без вкладиша) санінструктора 
а. м. па стухової, переданий її 
рідними11. 17-річна киянка, по за-
кінченні школи медичних сестер, 
у серпні 1941р., була мобілізована 
до лав армії. війна перекреслила 
молоді надії й сподівання на майбутнє, довелося обороняти рідне міс-
то, а згодом визволяти українські землі.

У 1977 р. а. п. зеленко привіз до музею пластмасову капсулу від 
солдатського медальйона, знайдену під час ремонтних робіт на вул. 
Шевченка в м. малині (Житомирської області)12. вкладиша у пеналі 
не було. чому він не зберігся, тепер уже ніхто не дізнається. вірогід-
но, це і був той випадок, коли довгий час як для пошуковців, так і 
для музейних працівників, залишалось загадкою те, чому у знайдених 
пеналах дуже часто зустрічались просто незаповнені бланки. лише зго-
дом з розмов з ветеранами війни та учасниками бойових дій вдалося 
дізнатись про те, що деякі воїни, вважаючи поганою прикметою запо-
внювати вкладиш до солдатського медальйона, або, як його називали 
бійці, бланк “смертника”, так і залишали його чистим. але у нашому 
випадку солдат все ж таки в останній момент побажав донести своє 
ім’я до нащадків і видряпав на капсулі три літери “ШаГ”. можливо, 
це перші літери його прізвища, ім’я та по батькові. але все це тільки 
припущення.

чотири солдатських медальйони були передані до музею о. в. Крав-
ченком – пошуковцем, методистом-інструктором асоціації молодіжних 
пошукових об’єднань України “обеліск”. перший був знайдений ще 
у 1979 р. у районі с. Конча-заспа, де проходила перша лінія оборони 
Києва. на жаль, його власник так і залишився невідомим. прочитати 
інформацію на вкладці після тривалого його перебування у вологій 

Фото портретне червоноармійця 
о. і. антипіна. 01.02.1941 р.

Фонди МКНМІВВВ 1941–1945 років. – 
КН-233492, Ф-30842.
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землі не вдалося13. новий зразок медальйонів хоч і був кращим за по-
передній, все ж залишався недосконалим. другий лежав у землі разом 
із останками власника поблизу с. оржиця на полтавщині. тут у 1941 р. 
пройшла з боями 26-а армія генерал-лейтенанта Ф.я. Костенка. приро-
да виявилась більш прихильною до солдата і не завадила встановленню 
його імені. ним виявився червоноармієць пряничников сергій дмитро-
вич, призваний до лав армії з московської області (Російська Федера-
ція)14. саме записки із солдатських медальйонів допомогли повернути 
із небуття ще двох захисників Києва п. а. Кучеренка та і. я. плиша-
кова, останки яких були знайдені у 2006 р. на місцях оборонних боїв за 
столицю України. на зворотному боці вкладиша павло арсентійович 
Кучеренко залишив напис: “якщо випадково матері немає. прошу по-
відомити Кучеренко ніну остапівну за адресою м. Фастів, вул. пуш-
кінська, 23”15. саме з цієї адреси розпочався пошук рідних загиблого і 
там же він і закінчився. племінниця п.а. Кучеренка, донька тієї самої 
ніни остапівни, мешкає за старою фастівською адресою. дядька свого 
майже не пам’ятає, адже у 1941 р. була ще маленькою. але пам’ятає, 
як ще довго по війні бабуся чекала на сина. мати солдата померла у 
1967 р., так і не дізнавшись, що її син лежить так близько. за допо-
могою російських пошуковців вдалося знайти рідних і сповістити про 
місце загибелі та поховання і. я. плишакова16. У новосибірській об-
ласті (РФ) мешкає його син – михайло іванович. У далекому 1942 р. 
родина отримала повідомлення, що іван якович пропав безвісти. 

до речі, у фондах музею зберігається ще один солдатський ме-
дальйон, на зворотному боці вкладиша якого власник написав записку: 
“Бьюсь за дело ленина, сталина против капитализма за коммунизм, за 
мировую революцию”. автор напису у перерві між боями – стрілець 
екіпажа літака Героя Радянського союзу о. с. додонова гвардії стар-
шина і. с. дегтярук. до пеналу було вкладене і маленьке фото влас-
ника. на щастя, іван степанович пройшов усю війну і повернувся до 
своїх рідних живим. а свій медальйон передав на зберігання до музею 
вже як реліквію17.

наступна історія розпочалась з того, що на місцях боїв 1941 р. на 
території колишнього сел. ельтиген (нині м. Керч, аР Крим) у 1986 р. 
пошуковцями клубу “ельтиген” були знайдені останки загиблого воїна, 
а при ньому – солдатський медальйон. незважаючи на те, що вкладка 
майже не читалася, спеціалістам всесоюзного науково-дослідного ін-
ституту судових експертиз міністерства юстиції сРсР після тривалого 
дослідження вдалося встановити власника медальйона. ним виявився 
червоноармієць олексій макаров, призваний у 1941 р. із сталінград-
ської області (нині волгоградська обл., РФ)18. довгий час олексій іл-
ліч вважався таким, що пропав безвісти. до речі, на фронтах великої 
вітчизняної родина макарових втратила трьох синів – андрія, власа 
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та олексія, матеріали яких зберігаються у фондах музею. воював з во-
рогом і не повернувся додому й старший син андрія макарова – іван. 
а молодший син – анатолій андрійович, що мешкає у м. Києві, теж 
присвятив своє життя службі у прикордонних військах.

У 2002 р. із с. заводи ізюмського району Харківської області був 
привезений до музею солдатський медальйон, знайдений на березі 
р. сіверський донець. за спогадами місцевих жителів саме в тому місці 
проходила у 1941 р. переправа радянських військ через річку. можли-
во, тут і обірвалося життя солдата, ім’я якого, на жаль, установити не 
вдалося. дуже сильно пошкодила вода клаптик паперу19.

У 2003 р. до фондової колекції музею надійшов медальйон, знайде-
ний під час проведення земельних робіт поблизу доту № 101 у районі 
с. Конча-заспа. на допомогу музейним співробітникам прийшли екс-
перти Київського нді експертиз мін’юсту України. вдалося прочитати 
лише прізвище і по батькові солдата: Котов… єгорович. іменем, від 
якого залишилось лише дві літери, може бути – Юхим, трохим, Клим 
тощо20.

вже не перший рік різні пошукові організації працюють на тери-
торії Баришівського району Київської області. саме тут радянські вій-
ська, що у грізному 1941 р. захищали Київ, потрапили у сумнозвісний 
Баришівський котел. Багато реліквій, пов’язаних з бойовими діями у 
цьому регіоні і знайдених на позиціях 41-го, передали до музею по-
шуковці. так, у 2003 р. від в. а. волошина – керівника загону ім. Ге-
роїв оборони Києва до меморіального комплексу надійшли солдатські 
медальйони двох захисників Києва. обидві вкладки заповнені олівцем, 
що забезпечило їх захист від руйнування вологою, добре збереглися. 
перший належав червоноармійцю олексію антипіну, що був призва-
ний ще напередодні війни у 1939 р. з іванівської області (РФ)21. дру-
гий – червоноармійцю олексієнку Федору Йосиповичу з полтавщини22. 
він не тільки повністю заповнив бланк вкладки, а й на його зворотному 
боці написав записку-звернення до того, хто знайде медальйон після 
його загибелі, такого змісту: “мой адрес: полтавська область, лазор-
ський район Богодаровська с/р олексієнко марія Корнієвна. прошу 
звістити, єслі буде нещастя. прохаю. 26.VIII.41 р.” владислав анато-
лійович виконав останню волю солдата: розшукав його дочку і спові-
стив їй про долю і місце поховання батька. а у 2006 р. співробітникам 
музею спільно з пошуковцями вдалося віднайти рідних і о.і. антипіна. 
У відповідь на листа, відправленого на Батьківщину бійця, ми отрима-
ли звісточку від його племінниці – в. в. зиміної (антипіної). вияви-
лось, що зараз вона є єдиною родичкою загиблого. У 1941 р. валентині 
василівні виповнилось лише 4 роки, тому про дядька пам’ятає лише 
із розповідей матері. на фронтах великої вітчизняної війни воювали 
два брати антипiни: олексiй i василь. обидва загинули. зі словами 
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вдячності за проведену пошукову роботу та відновлення світлої пам’яті 
загиблих валентина василівна вислала у своєму листі довоєнне фото 
о. I. антипiна23. 

У 2006 р. поповнили фондову колекцію музею ще 10 солдатських 
медальйонів, знайдених пошуковцями асоціації “обеліск” під керівни-
цтвом в. в. дорофеєва у с. веселинівка Баришівського району Київ-
ської області, на місцях боїв за Київ 1941 р. поруч з останками заги-
блих воїнів24. вкладки до дев’яти медальйонів досить добре збереглися, 
тому музейним співробітникам, до рук яких вони потрапили, вдало-
ся дізнатися імена нових захисників столиці. одним із них виявився 
василь степанович Кочелаєвський, уродженець пензенської області 
(РФ). через поганий стан збереження записки з медальйона прізвище 
було помилково прочитане як “Кочеловський”, але за сприяння росій-
ських пошуковців було встановлено координати родини. У м. челябін-
ську мешкають син Григорій та донька Ганна Кочелаєвські. а взагалі, 
коли василь степанович пішов на фронт, вдома його залишилися че-
кати четверо дітей, які восени 1941 р. стали сиротами. тоді маленькій 
Ганні виповнилось лише три роки, тому про батька пам’ятає із розпо-
відей матері: “як розповідала нам мама від батька прийшов лише один 
лист на початку війни, про те що він поранений і лежить у госпіталі 
під Києвом. про подальшу долю нашого батька ми не знали до сьогод-
нішнього дня. Робили запити до архівів, прийшла відповідь, що про-
пав безвісти… велике вам дякую та низький уклін за вашу пошукову 
роботу, за вашу благородну справу”. останки воїна разом з бойовими 
товаришами були перепоховані с усіма воїнськими почестями на ме-
моріальному кладовищі у с. Борщів Баришівського району Київської 
області. завдяки копітким пошукам вдалося знайти рідних ще трьох 
захисників Києва: росіян – д. і. Губського25 і Г. Х. Корочинцева26 та 
українця – м. о. єдинача27. серед власників знайдений медальйонів – 
5 синів України, які загинули, захищаючи столицю. 

У 2005 р. семен максимович слободянюк передав до музею як 
реліквію солдатський медальйон свого брата – івана слободенюка, бо-
йовий шлях якого розпочався на білоруському прикордонні, проте, на 
жаль, виявився коротким. Уже в липні 1941 р. він загинув в оборонних 
боях. але місце загибелі вінничанина стало відоме лише у 2000 р., коли 
до родини надійшло повідомлення про те, що могильовським облас-
ним історико-патріотичним пошуковим клубом “виККРУ” під час кра-
єзнавчої пошукової експедиції у лісі біля р. дніпро на території Бихов-
ського району могильовської області (Білорусь) були знайдені останки 
9 бійців і 2 солдатських медальйони. один із них належав слободеню-
ку івану максимовичу28. останки воїнів були перепоховані в Білорусії.

не дарма кажуть, що загальнолюдські цінності вічні. вони прита-
манні і нашим сучасникам. так, у квітні 2004 р. мешканцем м. вишневе 
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андрієм лук’янчуком на місцях оборонних боїв за Київ були знайдені 
останки воїна з особистими речами. записка із солдатського медальйо-
на, яка не зітліла за довгі роки, дала можливість установити ім’я заги-
блого – червоноармійця першина Костянтина павловича, призваного 
з Красноярського краю29. К. п. першин був одним із захисників доту 
№ 205 Київського укрiпрайону. У серпні 1941 р. протягом 10 діб гар-
нізон доту із 16 чоловік, серед яких був i Костянтин павлович, боров-
ся у повному оточенні. відходячи бійці змогли підірвати лише части-
ну підземної галереї. в ці дні й загинув червоноармієць К. п. першин. 
“чужого горя не буває”, – вирішила бабуся андрія лук’янчука, надія 
андріївна, і разом з онуком розпочала пошук рідних бійця. Її листи по-
летіли до Казахстану (місця народження солдата) і в Красноярський 
край, до обласного і районних військкоматів Києва. і пощастило. до-
чка загиблого тамара Костянтинівна, яка проживає в м. Красноярськ, 
відгукнулась. першим бажанням дочки було забрати останки батька на 
Батьківщину. але бюрократичні перепони не дозволили їй цього зроби-
ти, i вона просила в своїх листах, щоб батька поховали в Україні. в той 
час як останки все ще були непоховані і продовжували лежати у дворі 
н. а. лук’янчук у м. вишневе, тамара Костянтинівна одержала листа з 
Київського облвiйськкомату з протилежною інформацією: “ваш батько 
похований в с. вiта поштова Києво-святошинського району Київської 
області”30. Криком душі доньки загиблого став лист-заява, написаний 30 
березня 2006 р.: “прошу передати каску і медальйон батька до музею. 
оскільки поховання не проведено, як ви мене інформували...”31. лише 
за сприяння співробітників музею та пошуковців останки першина Кос-
тянтина павловича були перепоховані 22 червня 2006 р. на меморіаль-
ному кладовищі біля с. Конча-заспа, де у братських могилах лежать ще 
понад 700 бійців – захисників i визволителів столиці Ук раїни.

У 2008 р. до фондової колекцію музею від керівника пошукового 
загону “прикордонник” с. д. мальця надійшли 13 солдатських медаль-
йонів, знайдених пошуковцями загону під час розкопок у вишгород-
ському районі Київської області, де у серпні – вересні 1941 р. трива-
ли запеклі бої на окунинівському плацдармі32. на щастя, земля знов 
виявилась прихильною до своїх захисників. текст вкладишів зберігся 
досить непогано, що дозволило повернути із небуття імена полеглих 
військовиків. ними виявились бійці 102-го стрілецького полку 4-ї стрі-
лецької дивізії 26-ї армії південно-західного фронту. співробітникам 
музею спільно з пошуковцями вдалося віднайти рідних п’яти бійців – 
д. і. неудахіна33, о. м. паничкіна34, в. і. плотникова35, м. а. сала36 та 
с. м. чаленка37, чиї родини змогли віддати шану загиблим на церемонії 
перепоховання останків солдатів, яка відбулась 6 листопада 2008 р. у 
смт. Калита Броварського району Київської області в день святкування 
65-ї річниці визволення Києва від нацистських загарбників. 
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лише у період від 2006 р. до 2009 р. пошуковці асоціації молодіжних 
пошукових об’єднань України “обеліск” передали до музею 21 солдат-
ський медальйон. У 2009 р. поповнили фондову колекцію ще 9 медальйо-
нів, знайдених пошуковцями на території вінницького шталагу №32938. 
табір для військовополонених “Шталаг-329” був створений німець-
ко-фашистськими окупантами та існував на території вінниці з жов-
тня 1941 р. до грудня 1943 р. за свідченнями очевидців, на території 
концтабору відбувалися масові поховання радянських військовополо-
нених, більшість із яких померли від виснаження, хвороб, холоду, го-
лоду значна кількість була розстріляна. смертність у таборі складала 
близько 100–200 осіб на добу. проведені дослідження встановили, що 
на території концтабору поховано близько 7 200 військовополонених. 
лише в ході розкопок, проведених у 2008 р., пошуковцями були ексгу-
мовані останки близько 2 700 радянських воїнів, які були перепоховані 
у м. славута Хмельницької області. завдяки вкладишам із так званих 
“смертників”, знайдених у траншеях поруч з останками, вдалося вста-
новити імена ще 7 бійців. У травні 2009 р. на місці масових поховань 
було відкрито пам’ятник страченим.

Ще три солдатських медальйони, знайдені пошуковцями у 2010 р. 
на місцях оборони севастополя, передав до музею директор науково-
редакційної групи “Реабілітовані історією” д. в. омельчук39. один із 
них належав червоноармійцю Г.і. Бутовченку, призваному джанкой-
ським РвК Кримської аРсР40. згідно з даними сайту оБд “меморіал” 
Георгій іванович загинув у кінці вересня 1941 року.

 здавалося б, давно немає країни, яка призивала цих солдатів на 
війну і всі ми живемо в різних незалежних державах. але спільна іс-
торія, відчуття вічного боргу перед пам’яттю тих, хто заплатив своїм 
життям за наше мирне сьогодення, об’єднує. небайдужими виявляють-
ся до пам’яті невідомих солдатів пошуковці з Росії, Білорусії, з якими 
ми співпрацюємо. так, у червні 2011 р. під час відкриття у музеї до-
кументальної виставки “війна. документ. пам’ять. Рік 41-й” радником 
Уповноваженого верховної Ради з прав людини валерієм аблазовим 
було передано два солдатських медальйони із записками41. один із 
них був знайдений російськими пошуковцями загону “забытый полк” 
(м. санкт-петербург, РФ). завдяки вкладишу із медальйона, який до-
сить добре зберігся, вдалося встановити ім’я власника. червоноармієць 
м.л. Концевой – учасник оборонних боїв під ленінградом42. з жовтня 
1941р. вважався таким, що пропав безвісти. лише через майже 70 років 
по війні рідні миколи леонтійовича – донька праведна ніна микола-
ївна та онук микола Геннадійович, що нині мешкають у м. Шостка 
сумської області, дізнались про долю батька і діда.

останній фрагмент записки з солдатського медальйона, що надій-
шов до фондової колекції у 2013 р., був знайдений пошуковцями все-
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української громадської організації “закінчимо війну” в районі лютізь-
кого плацдарму. із фрагментів саморобної записки вдалося прочитати 
ім’я бійця. ним виявився червоноармієць с.д. абашкін, призваний до 
лав червоної армії ще у 1939 р.43 степан дмитрович – учасник оборо-
ни Києва. У ході цих боїв у липні –вересні 1941 р. зник безвісти. так 
його дружина, абашкіна Ганна іллівна, назавжди втратила чоловіка. за 
іншими даними с. д. абашкін помер 6 березня 1942 р. у таборі для вій-
ськовополонених, розташованому в Умані. причиною смерті зазнача-
ється кахексія (виснаження організму, яке характеризується загальною 
слабкістю, різким зниженням ваги, активності фізіологічних процесів, 
а також зміною психічного стану хворого).

наказом Й. сталіна №138 від 15 березня 1942 р. солдатські медаль-
йони були скасовані, а за наказом нКо сРсР №376 від 17 листопада 
1942 р. зняті з постачання червоної армії44. Їх мали замінити червоно-
армійські книжки, новий зразок яких був затверджений наказом нКо 
№330 від 7 жовтня 1941 р.45 

але документ, який міг підтвердити особу військовослужбовця за 
життя, зовсім не став еквівалентом солдатського медальйона як засо-
бу, що мав допомогти ідентифікувати загиблого воїна. зітлілі рештки 
цих документів, які знаходяться дотепер у землі, на полях боїв разом з 
їх власниками, безсилий прочитати жоден спеціаліст, навіть озброєний 
новітньою технікою. 

на сьогодні із 83-х солдатських медальйонів, що зберігаються у 
фондовій колекції музею, вдалося повернути із небуття імена лише 63-х 
полеглих захисників (20 належать невідомим воїнам), тобто понад 16% 
вкладишів із капсул солдатських медальйонів на сьогодні залишаються 
непрочитаними, що свідчить про недосконалість конструкції більшості 
радянських “медальйонів смерті”. по-перше, чорнило, яким записува-
лися дані, було виготовлено на рослинній, а не на хімічній основі. тому 
під упливом природних факторів запис просто вимивався вологою, що 
проникала в капсулу. і якщо хімічний олівець, яким іноді писали бійці, 
залишався хоча б у розмитому вигляді, то нанесені чорнилом графи 
зникали. по-друге, вже відома нам погана прикмета заповнювати бланк 
“смертника”.

ми ніколи не дізнаємося, хто першим повернув солдата із невідо-
мості і підібрав на ще не зітлілому тілі воїна чорну капсулу солдат-
ського медальйона. відкрив і раптом зрозумів, що у вузькій паперовій 
стрічці доля і честь солдата, скорботна звістка його рідним. спільними 
зусиллями науковців музею та ентузіастів пошукового руху вдалося 
донести цю звістку до родин 17 воїнів, чиї медальйони зберігаються у 
фондовій колекції меморіалу. пошук триває…
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1 Фонди меморіального комплексу “національний музей історії великої 
вітчизняної війни 1941–1945 років” (далі – мКнміввв 1941–1945 років).

2 там само. – Кн-11171, Рм-95; Кн-59657, Рм-63; Кн-31795, Рм-267; 
Кн-33164, Рм-278.

3 там само. – Кн-33164, Рм-278.
4 там само. – Кн-130855, Рм-951.
5 там само. – нд-24738/1-6.
6 Русский архив: великая отечественная. тыл Красной армии в великой 

отечественной войне 1941 – 1945 гг.: документы и материалы. – т. 25 (14). – 
м.: теРРа, 1998. – с. 51.

7 мКнміввв 1941–1945 років – нд-24788/5.
8 там само. – Кн-29209, Рм-253.
9 там само. – Кн-46713, Рм-514.

10 там само. – нд-13593.
11 там само. – Кн-6065, РР-172.
12 там само. – Кн-25586, РР-432.
13 там само. – нд-5974.
14 там само. – нд-24737.
15 там само. – Кн-228569, д-41114.
16 там само. – Кн-228570, д-41115.
17 там само. – Кн-26682, РР-459.
18 там само. – Кн-256023/1-2, РР-2353/1-2.
19 там само. – нд-26299.
20 там само. – нд-26831.
21 там само. – нд-26832/2.
22 там само. – нд-26832/1.
23 там само. – Кн-233492, Ф-30842.
24 там само. – нд-27262/1-6; Кн-228283, д-40857; Кн-228284, д-40858; 

Кн-228285, д-40859; Кн-228286, д-40860.
25 там само. – Кн-228285, д-40859.
26 там само. – нд-27262/5.
27 там само. – Кн-228284, д-40858 .
28 там само. – Кн-225201, РР-2149.
29 там само. – Кн-228300/1-2, РР-2166/1-2.
30 там само. – нд-27270.
31 там само. – Кн-228302, д-40873.
32 там само. – нд-27752/1-12; нд-27753.
33 там само. – нд-27752/4.
34 там само. – нд-27753.
35 там само. – нд-27752/5.
36 там само. – нд-27752/6.
37 там само. – нд-27752/11.
38 там само. – нд-28060; нд-28061; нд-28062; нд-28063; нд-28064; 

нд- 28065; нд-28066; нд-28069; нд-28070. 
39 там само. – нд-28386/1-2; нд-28387/1-2; нд-28388.
40 там само. – нд-28386/1-2.
41 там само. – нд-28402, нд-28403; нд-28404, нд-28405.
42 там само. – нд-28402, нд-28403.
43 там само. – нд-28866.
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44 Русский архив: великая отечественная. приказы народного комиссара 
обороны сссР 22 июня 1941 г. – 1942 г. – т. 13 (2-2). – м.: теРРа, 1997. – 
с. 368.

45 Русский архив: великая отечественная. приказы народного комиссара 
обороны сссР 22 июня 1941 г. – 1942 г. – т. 13 (2-2). – м.: теРРа, 1997. – 
с. 111.

на основании документов фондовой коллекции мемориального комплек-
са “национального музея истории великой отечественной войны 1941–1945 
годов” исследовано солдатские медальоны как важный исторический источ-
ник по персональному учёту потерь личного состава вооруженных сил сссР 
в годы войны.

Ключевые слова: великая отечественная война; солдатский медальон; 
музей; фондовая коллекция; поисковая организация; перезахоронение.

Based on documents of the collection of “The National Museum of the Great 
Patriotic War of 1941–1945” Memorial Complex, the soldiers’ medallions were 
researched as a valuable historical source of the personal account of losses of the 
Armed Forces of the USSR during the war.

Key words: the Second World War; the soldiers’ medallion; the Museum; the 
fond collection; the research organization; the reburial.



до 70-Ї РічниЦі пеРемоГи над наЦизмом У євРопі88

УДК 930.253:94(100)“1939/1945”

т. О. мАКАРОВА*

АРХіВНі ДОКУмЕНтИ СВіДчАть 
(до 70-річчя визволення нацистського 
концтабору Аушвіц та міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту)

У добірці подано фотодокументи ЦдКФФа України ім. Г. с. пшенично-
го з колекції фронтового фотокореспондента в. п. Юдіна до 70-річчя визво-
лення нацистського концтабору аушвіц та міжнародного дня пам’яті жертв 
Голокосту.

Ключові слова: фотодокумент; архів; колекція; аушвіц; Голокост.

70 років тому, 27 січня 1945 р. війська 60-ї армії 1-го Українського 
фронту звільнили понад 7 тис. залишених в’язнів концтабору аушвіц-
Біркенау, а першими браму головного табору відкрили солдати 100- ї 
львівської дивізії. момент звільнення в’язнів одного з найбільших 
концентраційних таборів нацистської німеччини, через який пройшло 
щонайменше 1,3 млн. осіб, з яких 1,1 млн. були знищені, зафіксував 
киянин, фотокореспондент газети “за честь Батьківщини” 1-го Україн-
ського фронту володимир Юдін. 

Цей та інші фотодокументи періоду нацистської окупації з колекції 
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. с. пше-
ничного стали частиною виставки “Концтабір аушвіц – український 
вимір. дослідження, документи, свідчення”, що відкрилася 26 січня 
2015 р. у меморіальному комплексі “національний музей історії ве-
ликої вітчизняної війни 1941–1945 років”. захід організовано спільно 
з Українським інститутом національної пам’яті до 70-річчя визволен-
ня концтабору аушвіц та міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 
на виставці також були представлені документи з фондів Централь-
ного державного архіву громадських об’єднань України, національно-
го музею історії великої вітчизняної війни 1941–1945 років та музею 
“пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні” (м. дніпропе-
тровськ).

основу експозиції склали документи учасників визволення ауш-
віца та його в’язнів: військовополонених, учасників українського ви-
звольного руху, остарбайтерів, євреїв з України, колишніх малолітніх 
в’язнів, які після визволення виховувалися в дитячому будинку № 13 

* Макарова Тетяна Олександрівна – начальник відділу використання ін-
формації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. с. пшеничного.

© т. о. макарова, 2015
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м. Києва. привертають увагу малюнки, ескізи та графіка художника 
1-го Українського фронту зіновія толкачова. вражений нацистськими 
злочинами, художник, який одним із перших побачив аушвіц після ви-
зволення, створив графічні серії “освенцим” та “Квіти освенцима”.

на урочистому відкритті виставки були присутні: віце-прем’єр-
міністр з гуманітарних питань, міністр культури України в. Кирилен-
ко, перший заступник міністра культури України і. ліховий, Голо-
ва Комітету верховної Ради України з питань культури і духовності 
м. Княжицький, надзвичайний і повноважний посол держави ізра-
їль в Україні е. Бєлоцерковські, перший секретар посольства держа-
ви ізраїль в Україні Г. Гіладі, радник посольства Республіки польща, 
аташе з питань освіти та науки а. Кузьма, директор польського ін-
ституту в Києві, Радник-посланник посольства Республіки польща в 
Україні є. Фігель, директор інституту історії України нан України, 
академік нан України в. смолій, перший заступник Голови держав-
ної архівної служби України і. Кісіль, директор Центрального держав-
ного кінофотофоноархіву України ім. Г. с. пшеничного н. топішко, 

віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань, міністр культури України 
в. Кириленко (зліва направо), директор інституту історії України нан України, 
академік нан України в. смолій, надзвичайний і повноважний посол держави 
ізраїль в Україні е. Бєлоцерковські, Голова Українського інституту національної 

пам’яті в. в’ятрович під час урочистого відкриття виставки “Концтабір 
аушвіц – український вимір. дослідження, документи, свідчення”. 

виступає директор польського інституту в Києві, Радник-посланник 
посольства Республіки польща в Україні єва Фігель (зліва направо). 

Київ, 26 січня 2015 р.
З фондів цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
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директор Централь ного державного архіву громадських об’єднань 
України о. Бажан, Голова Українського інституту національної пам’яті 
в. в’ятрович, а також представники наукових інституцій, центральних 
державних архівів, ветеранських організацій, творчих спілок і засобів 
масової інформації.

У добірці подано фотодокументи з колекції в. п. Юдіна, що від-
творюють вигляд табору смерті, умови утримання, в’язнів під час ви-
зволення і повернення додому, похорон загиблих й стали одними з пер-
ших свідчень про страшні злочини нацистів проти людства.

в подборке представлены фотодокументы ЦГКФФа Украины им. Г. с. пше-
ничного из коллекции фронтового фотокорреспондента в. п. Юди на к 70-летию 
освобождения нацистского концлагеря аушвиц и между народному дню памя-
ти жертв Холокоста.

Ключевые слова: фотодокумент; архив; коллекция; аушвиц; Холокост.

відвідувачі ознайомлюються з експозицією виставки “Концтабір аушвіц – 
український вимір. дослідження, документи, свідчення”. зліва направо: 
начальник відділу використання інформації документів ЦдаГо України 

с. власенко, директор ЦдаГо України о. Бажан, перший заступник Голови 
державної архівної служби України і. Кісіль, заступник директора ЦдКФФа 

України ім. Г. с. пшеничного т. ємельянова, директор ЦдКФФа України 
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загальний вигляд концтабору аушвіц. 
м. освенцим (польща), cічень–лютий 1945 р. Фото в. п. Юдіна

цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161190.
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окуляри в’язнів, страчених 
у концтаборі аушвіц.
м. освенцим (польща), 
cічень–лютий 1945 р. 
Фото в. п. Юдіна
цДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-161104.

Радянські воїни відчиняють ворота концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), cічень–лютий 1945 р. Фото в. п. Юдіна.

цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161209.
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звільнені радянськими військами в’язні концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), cічень 1945 р. Фото в. п. Юдіна.

цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161108.

похорон в’язнів концтабору аушвіц.
м. освенцим (польща), січень 1945 р. Фото в. п. Юдіна.

цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-161127.

On the occasion of 70th anniversary of the liberation of the Nazi concentration 
camp Auschwitz and International Holocaust Remembrance Day the article presents 
photo documents of the collection of V.P. Yudin, the frontline photographer. Author 
used documents stored in the Central State Audio and Visual Documents Archives 
of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi.

Key words: the photo document; the archives; the collection; Auschwitz; Ho-
lo caust.
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Я. С. КАЛАКУРА*

УПРАВЛіННЯ ПЕРСОНАЛОм 
У СИСтЕмі АРХіВНИХ УСтАНОВ

 
з’ясовується сутність поняття персоналу архівних установ, його склад і 

структура, аналізуються основоположні принципи підготовки, виховання та 
розміщення архівних працівників на всіх рівнях державної архівної служби 
України, починаючи з Укрдержархіву, центральних і галузевих державних ар-
хівів і закінчуючи місцевими архівними установами. Розглядається вітчизня-
ний і зарубіжний досвід роботи з управлінськими кадрами, обґрунтовуються 
шляхи підвищення кваліфікації архівістів, ефективної реалізації інтелектуаль-
ного потенціалу людського чинника в архівній сфері в умовах трансформації, 
євроінтеграції, гуманізації та інформатизації українського суспільства.

Ключові слова: архівознавство; архівний менеджмент; архівні установи; 
персонал; людський чинник; управлінські кадри; кадрова політика; ефектив-
ність роботи з персоналом. 

 
Управління персоналом архівних установ належить до пріоритет-

них напрямів менеджменту. тут криється одна із найголовніших умов 
успішної, злагодженої та ефективної діяльності як кожної окремо взятої 
архівної установи, так і архівної сфери в цілому. наукове осмислення 
теорії і практики роботи з персоналом – важливий і актуальний напрям 
архівознавчих досліджень, насамперед студій із архівного менеджмен-
ту. актуальність проблеми зумовлюється багатьма чинниками. назве-
мо головні з них. 

По-перше, під впливом євромайдану і Революції гідності в Україні 
активізувалося реформування усіх сфер суспільного життя, включаючи 
й архівну галузь, очищення (люстрація) владних і посадових структур 
від осіб, причетних до корупції, протиправних дій, зловживань службо-
вим становищем. динаміка змін зумовлюється як глибинними внутріш-
німи трансформаціями, так й інтеграційними процесами, які набувають 

* Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор ка-
федри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського на-
ціонального університету імені тараса Шевченка, лауреат премії ім. василя 
веретенникова.

© я. с. Калакура, 2015
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дедалі більшої конкретики в процесі адаптації усіх сфер суспільного 
життя до євростандартів, у т.ч. у сфері архівістики та діловодства, по-
слідовного виконання Угоди про асоціацію України з єс. національ-
не агентство України з питань державної служби та Центр адаптації 
державної служби до стандартів єс опрацювали стратегію державної 
кадрової політики до 2020 року1, спрямовану на впровадження євро-
пейських інструментів управління якістю державної служби. Йде про-
цес формування нової, демократичної моделі управління, боротьба з 
бюрократизмом, корупцією, очищення й оновлення кадрового потенці-
алу держави, апарату всіх гілок влади й управління. відбувається пе-
рехід від традиційного для радянських часів “управління кадрами” до 
управління людьми, до гуманізації управлінської діяльності, від цен-
тралізованої системи до децентралізації та горизонталі. Безпосередніми 
виконавцями цих програм, які потребують фахової підготовки і ком-
петенції, виступають людські ресурси, в першу чергу управлінський 
апарат і спеціалісти. з погляду архівного менеджменту, особливої ак-
туальності набуває подальша децентралізація і демократизація архів-
ної системи України, запровадження інноваційних технологій і методів 
організації архівної справи, що в свою чергу потребує нової якості ді-
яльності управлінських кадрів і спеціалістів, їх здатності перебудувати-
ся, опанувати діловий стиль роботи, забезпечувати пріоритет мотивації 
діяльності на засадах партнерства, взаємної довіри, поваги, створення 
нормальних умов праці. 

По-друге, проведення адміністративної реформи як одного з ін-
струментів подолання кризових явищ неминуче зачепить й систему 
архівних установ, наблизить її до потреб і запитів людей, розширить 
мас штаби і підвищить якість надання архівних послуг. Це означає, що 
відбудуться зміни у формах і методах управлінської діяльності, утвер-
диться професіоналізація управління, зросте роль загальнодержавних, 
регіональних і місцевих структур, розшириться самоврядність архівних 
установ, прозорість їх роботи, а значить підвищиться відповідальність 
персоналу, на вищий рівень буде піднято авторитет архівної справи та 
імідж архівіста. складовою реформування архівної системи і надання 
їй більшої публічності виступає кадрове забезпечення галузі. У цьому 
зв’язку викликає занепокоєння, що, не дивлячись на неухильне збіль-
шення обсягу документів у державних архівосховищах, зростання на-
вантаження на працівників архівів, їх чисельність має тенденцію до 
скорочення. 

По-третє, не зважаючи на помітне збільшення масиву наукової 
та навчальної літератури з менеджменту персоналу2, праць із менедж-
менту державних установ3, питання кадрової роботи безпосередньо в 
архівній галузі досі не були предметом самостійного дослідження, вони 
лише частково зачеплені у працях з історії архівної справи4, у розвідках 
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н. Жук та автора цієї статті5. недостатня опрацьованість проблеми з 
погляду науки теж надає цій статті актуальності й новизни.

Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб, спираючись на за-
гальну теорію менеджменту трудових ресурсів, з’ясувати особливості 
формування персоналу архівних установ, його склад і структуру, уза-
гальнити набутий досвід і сформулювати низку рекомендацій, спрямо-
ваних на підвищення ефективності кадрової роботи в архівній галузі, 
насамперед у контексті її адаптації до європейських стандартів архівіс-
тики та діловодства6.

персонал архівів (від лат. рersona, personalis – особа, особистий) – 
особовий склад архівного підрозділу, архівної установи або й архівної 
галузі в цілому. в літературі фігурують такі критерії збірної оцінки 
персоналу, як: чисельність, компетентність, професійна придатність, 
кваліфікація, освітній і віковий ценз, стать, досвід, морально-психоло-
гічні якості та ін.7 чисельність персоналу архівної установи визнача-
ється штатним розписом, який включає: а) керівний склад: директор 
(керівник) архіву (центрального, галузевого, трудового, області, міста), 
начальник/завідувач архівного відділу райдержадміністрації, їх заступ-
ники, керівники відділів, головний охоронець фондів, головний бухгал-
тер та ін.; б) спеціалісти: головний, провідний, 1 і 2 категорії, наукові 
співробітники, у т.ч. старші і молодші, старший охоронець фондів, рес-
тавратор 1 і 2-ої категорії та ін.; в) службовці: зав. канцелярії, старший 
майстер, ст. інспектор, ст. касир та ін.; в) обслуговуючий персонал: 
оператор, технік, діловод, друкарка, кваліфіковані робітники, приби-
ральниці, вахтер та ін.

Головна мета управління персоналом архівної галузі полягає у 
формуванні висококваліфікованого, професійного, відповідального, 
творчого колективу працівників з сучасним економічним і правовим 
мисленням, високим рівнем національно-державницької свідомості і 
культури, почуттям професійної гордості, здатним забезпечити належ-
ний рівень формування, збереження, примноження і використання на-
ціонального архівного фонду.

Що означає “робота з персоналом” і яке місце вона посідає в струк-
турі архівного менеджменту? відразу підкреслимо, що це пріоритетна 
ланка і серцевина всього управління, одна з найголовніших умов зла-
годженої та успішної діяльності кожної архівної установи та архівної 
сфери загалом. вона включає декілька компонентів: прогнозування і 
програмування персоналу архівних установ, підготовка архівістів, архі-
вознавців та документознавців з урахуванням вітчизняного і світового 
досвіду, перспектив розвитку галузі та її потреб, створення кадрового 
резерву, облік складу персоналу і ведення відповідної документації, 
науковий підхід до підбору працівників, їх раціональне використання, 
своєчасне заміщення вакантних штатних одиниць, підвищення квалі-
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фікації, оцінка діяльності, атестація кадрів, мотивація діяльності. ме-
неджмент персоналу архівних установ можна визначити як безперерв-
ний процес системної управлінської діяльності, спрямованої на кадрове 
забезпечення успішного вирішення ключових завдань архівної сфери 
загалом, кожної архівної установи чи підрозділу зокрема. він має три 
основних виміри: функціональний, організаційний і виховний. Перший 
включає опрацювання концепції управління персоналом, розроблення 
кадрової стратегії і тактики. Другий реалізується шляхом практично-
го формування персоналу на основі визначення потреб і перспектив, 
планування роботи з персоналом, підготовки кадрів, раціонального їх 
розподілу або добору нових працівників, організації прийняття на ро-
боту, оптимального розміщення і використання потенціалу людських 
ресурсів, збереження, просування та звільнення працівників, удоскона-
лення і підвищення їх кваліфікації, раціоналізація витрат на утримання 
персоналу. Третій передбачає повсякденну виховну роботу з персо-
налом, формування високих моральних якостей працівників і активної 
громадянської позиції, послідовне дотримання вимог “Кодексу етики 
архівіста”. відповідно до положення про державну архівну службу 
(2011 р.) Укрдержархів здійснює добір кадрів у свій апарат, керівників 
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управ-
ління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує робо-
ту з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
архівів та діловодства8. тільки упродовж 2014 р. на державну службу 
в мережу архівних установ прийнято 365 осіб, з них 255 – керівного 
складу9.

персонал – це основний штатний склад працівників, які виконують 
визначені їм положеннями про установи та посадовими інструкціями 
функції з метою досягнення поставленої перед ними мети і завдань10. 
У структурі персоналу архівних установ прийнято вирізняти: а) 
осіб керівного (начальницького) складу; б) спеціалістів, які мають 
спеціальні історико-архівні, документознавчі та інженерно-техніч-
ні знання; в) допоміжні та технічні працівники, котрі обслугову-
ють життєдіяльність архівів; г) осіб, що працюють за трудовими 
угодами.

архівний менеджмент, поряд з терміном “персонал”, “управління 
персоналом” застосовує й поняття “кадри”, “кадрова політика”11. вони 
близькі, але не є синонімами, оскільки мають дещо різне змістове на-
повнення. Кадри трактуються як постійний (штатний), як правило, 
найбільш кваліфікований склад працівників, які за правовим статусом 
беруть участь в управлінському процесі, спрямованому на успішне ви-
конання завдань тієї чи іншої установи. причому, до кадрів державної 
служби здебільшого відносять коло осіб, що посідають управлінські 
посади, а також службовців апарату управління. під державною ка-
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дровою політикою, яка виробляється державою на основі теоретичних 
концепцій, наукових принципів і набутого досвіду з метою забезпечен-
ня оптимального балансу процесів оновлення і збереження кількісного 
і якісного складу кадрового потенціалу держави, розуміють сукупність 
соціально-правових, організаційно-економічних і педагогічно-психо-
логічних заходів, спрямованих на формування, використання і відтво-
рення кадрових ресурсів усіх сфер розвитку суспільства, включаючи й 
архівну. важливе місце в цій політиці посідає раціональне розміщення 
кадрів, забезпечення кожної посади людьми високої кваліфікації, чіт-
кий розподіл повноважень, визначення конкретних функцій і служ-
бових обов’язків. якщо мова йде про кадрове забезпечення архівної 
галузі, то мають на увазі якісне укомплектування як керівних посад за-
гальнодержавного (Укрдержархів) і місцевого рівнів, включаючи цен-
тральні й галузеві державні архіви, державні архіви областей і міст, ар-
хівні відділи районних державних адміністрацій, так і посад державних 
службовців і спеціалістів професійно підготовленими, компетентними, 
високоморальними, ініціативними, добросовісними, дисциплінованими 
фахівцями і талановитими організаторами. до управлінських кадрів 
архівної галузі належать: а) на загальнодержавному рівні: Голова дер-
жавної архівної служби, заступники Голови, директори департаментів 
і їх заступники, начальники управлінь та відділів, їх заступники, за-
відувачі секторів; керівництво державного департаменту страхового 
фонду документації; директори центральних і галузевих державних ар-
хівів, їх заступники та завідувачі відділами; б) на регіональному рівні: 
директор державного архіву тимчасово окупованої Республіки Крим, 
директори державних архівів областей, державного архіву м. Києва, 
тимчасово окупованого м. севастополя, їх заступники і керівники від-
ділів; в) на місцевому рівні: директори державних архівів міст, їх за-
ступники, завідувачі відділами, директори/завідувачі трудових архівів, 
начальники архівних відділів райдержадміністрацій; г) на рівні підпри-
ємств, установ – начальники, керівники архівів і архівних відділів, за-
відувачі канцеляріями, на яких покладена відповідальність за архівну 
справу; д) на рівні Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи і документознавства: директор, його заступники, керівники від-
ділів і секторів.

“Концептуальні засади розвитку архівної справи в Україні на 2014–
2023 рр.”, опрацьовані Укрдержархівом, передбачають й кадрову ро-
боту, зокрема приведення штатної чисельності персоналу державних 
архівів у відповідність з нормативною, яка має визначатися залежно 
від реального обсягу їх діяльності, кількості одиниць зберігання та ви-
конання запитів; збільшення питомої ваги працівників для виконання 
високотехнологічних робіт у галузі реставрації документів, створення 
страхових фондів, роботи з електронними документами та інформа-
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ційними системами; підвищення соціальної захищеності працівників 
архівних установ; опрацювання програми державного замовлення на 
підготовку кадрів в університетах, які мають ліцензії на підготовку фа-
хівців з архівознавства, документознавства та інформаційної діяльності.

Укрдержархів реалізовує затверджену у 2012 р. Галузеву програму 
роботи з керівниками установ, що належать до сфери його управління, 
яка включає досить чітку систему заходів щодо підвищення кваліфіка-
ції керівників центральних державних архівних установ, спеціальних 
установ страхового фонду та їх заступників, а також осіб, зарахованих 
до кадрового резерву на ці посади.

Ключова роль в управлінні архівними установами, в організації зла-
годженої діяльності їх колективів належить Голові Укрдержархіву, його 
заступникам, директорам і заступникам департаментів, начальникам 
відділів, управлінь, завідувачам секторів та ін., керівництву державно-
го департаменту страхового фонду документації, а також державним 
службовцям, статусні вимоги до яких визначені законом України “про 
державну службу” 1993 р. із наступними змінами та доповненнями12.

персонал архівної сфери, її управлінські кадри і трудові колекти-
ви мають певні особливості і деякі відмінності від інших галузей. на-
самперед, це їх високий інтелектуальний рівень і межовий характер, 
що зумовлюється самою специфікою архівної справи. вона, по-перше, 
є складовою державного управління, значна частина її співробітників 
має статус державних службовців; по-друге, архівна галузь невіддільна 
від сфери культури та науки, адже архіви ведуть великий обсяг науко-
во-дослідних і науково-методичних робіт, задіяні майже в усі наукових, 
культурних та просвітницьких проектах; і, по-третє, архіви входять до 
сфери інформації, зберігаючи, оперуючи і надаючи для використан-
ня величезний потенціал найрізноманітнішої інформації, відкладеної 
в національному архівному фонді. Ці особливості зумовлені історією 
зародження і розвитку архівної справи, її взаємодію з розвитком дер-
жавності, культури, освіти і науки, відбиваючи специфіку організації 
та рівень архівних технологій кожного конкретного етапу. Українська 
архівістика має в своєму арсеналі сотні імен славетних організаторів і 
будівничих архівної справи, управлінців і рядових архівістів. назвемо 
хоча б найбільш славетні постаті: володимир антонович, дмитро Бага-
лій, Богдан, віктор і євген Барвінські, іван Бутич, олександр Грушев-
ський, василь веретенников, микола іванишев, іван Каманін, семен 
пількевич, Гордій пшеничний, віктор Романовський та ін. варто зга-
дати знакові імена архівістів, керівників галузі та архівів із недалеко-
го минулого, зокрема Геннадія Боряка, любов Гісцову, миколу Кряч-
ка, Юрія Кулініча, володимира лозицького, ореста-нестора мацюка, 
олександра мітюкова. Костянтина новохацького, Руслана пирога, 
ніну слончак, Федора Шевченка, ларису яковлеву та ін.
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Кращі традиції фундаторів архівної справи, керівників архівних 
установ України зберігають і примножують сучасні архівісти. на рів-
ні їх кваліфікації, компетентності та обізнаності, на складі та характе-
рі діяльності персоналу архівних установ, управлінців, спеціалістів і 
працівників галузі позначається високий інтелектуальний та інформа-
ційно-технологічний розвиток суспільства, його реформування та інте-
граційні процеси. станом на 1 січня 2015 р. в архівній галузі України 
працює понад 4,5 тис. працівників, в тому числі більше 2080 держав-
них службовців (46 %). серед працівників архівних установ 19 % скла-
дають чоловіки, 81 % жінки. 71 % мають вищу освіту, в т.ч. 17 % – іс-
торичну, історико-архівну, документаційну, правову та ін. Більш-менш 
задовільним є і віковий ценз українських архівістів: 28 % у віці до 35 
років, 51 % – від 35 до 55 років та 21 % старше 55 років13. за цими 
цифрами стоять конкретні люди, більшість із яких висококваліфіковані 
і компетентні працівники, активні громадські діячі, зокрема директори 
центральних державних архівів ольга Бажан, владислав Берковський, 
наталія маковська, ольга музичук, діана пельц, ніна топішко, дирек-
тори державних архівів областей володимир Байдич, Раїса воробей, 
володимир Гика, дмитро Жмундуляк, тетяна Клименко, петро Крав-
чук, лариса левченко, Юрій легун, директор державного архіву м. 
Києва віра Купченко, начальник архівного відділу Богодухівської рай-
держадміністрації ірина дорочинська та ін. сотні працівників архів-
них установ відзначені державними нагородами, почесними грамотами 
вРУ та КмУ, удостоєні почесних звань, нагрудного знака “почесний 
архівіст України” тощо. серед нагороджених почесними грамотами 
вРУ Ганна Білоус – колишній директор держархіву полтавської обл., 
наталія маковська – директор Цдаво України, ніна топішко – ди-
ректор ЦдКФФаУ ім. Г.с. пшеничного, Грамотою вРУ людмила 
демченко – заст. директора ЦдіаУ, м. Київ та ін. нагрудного знаку 
“почесний архівіст України” удостоєні надія Куліш – археограф дер-
жархіву Кіровоградської обл., Юрій Руденко – заст. начальника відділу 
держархіву Хмельницької обл., сергій сидоров – головний спеціаліст 
держархіву волинської обл. та ін. почесне звання “заслужений пра-
цівник культури України” присвоєно ользі Бажан, Фаїні винокуро-
вій, володимиру Гиці, миколі Григоруку, валентині Гудим, людмилі 
демченко, дмитру Жмундуляку, ніні Киструській, людмилі Климовій, 
вірі Купченко, діані пельц, тетяні прись, Галині плахотнюк, наталії 
Христовій та ін. олені Барановій присвоєно почесне звання “заслуже-
ного юриста України”.

наука менеджменту та управлінська практика виробили дійову 
систему принципів і методів роботи з кадрами, нагромадила великий 
досвід їх підготовки й управління персоналом, у т. ч. й архівістів. мова 
йде про такі складові наукового підходу, як: системність, перспектив-
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ність, цілеспрямованість, наступність, комплексність, об’єктивність, 
економічність, інформованість, функціональність, нормативність, опе-
ративність, ситуаційність, індивідуальний підхід, раціональне застосу-
вання знань і здібностей працівників та ін. У сучасній управлінській 
літературі фігурує декілька різновидів кадрової політики, зокрема: 
пасивна (інертність і самоплив роботи з кадрами, бездіяльність і від-
сутність чіткої програми, недооцінка прогнозу і діагностики кадрових 
потреб установи); реактивна (оперативне, інколи поспішне, авральне 
реагування на виклики і ситуації кадрового забезпечення, спонтанне за-
повнення вакансій); превентивна (попередження прогалин кадрового 
забезпечення, короткострокове і середньострокове планування роботи 
з кадрами, вжиття запобіжних заходів щодо попередження кризових 
явищ і профілактики кадрових конфліктів тощо); активна і раціо-
нальна (наявність науково обґрунтованої програми роботи з кадрами, 
діагностика і прогнозування кадрової ситуації і оперативний вплив на 
неї); авантюристична (волюнтаристські та суб’єктивні, а часом чи-
сто емоційні рішення з кадрових питань, ігнорування думки колекти-
ву, відсутність відкритості і програми кадрової роботи). і хоч у чисто-
му вигляді ці різновиди зустрічаються рідко, але знати їх важливо для 
оптимізації роботи з кадрами, запобігання помилок і негативних на-
слідків кадрових рішень.

відповідальність за кадрове забезпечення й організацію роботи з 
персоналом покладається на перших керівників архівних установ. У 
структурі повсякчасного управління персоналом важлива роль відво-
диться відділам кадрів, а також інспекторам з кадрової роботи, які до-
помагають керівництву разом з юридичними та фінансовими службами 
забезпечити організацію прийому і звільнення працівників, здійснюва-
ти їх навчання та підвищення кваліфікації, оформлення контрактів і 
трудових угод, а також посадове переміщення по службі. У структу-
рі Укрдержархіву в рамках департаменту організації архівної роботи 
функціонує відділ кадрового забезпечення, на який покладено здій-
снення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту 
установ, що належать до сфери управління державній архівній служ-
бі. принагідно зазначимо, що в багатьох сучасних фірмах замість тра-
диційних відділів кадрів функціонують департаменти або управління 
персоналом. вони беруть на себе, зазвичай, ширші функції, розроблять 
стратегію роботи з персоналом, виконують експертні процедури, за-
ймаються адаптацією працівників, організацією їх навчання і вихован-
ня, запобігають конфліктній ситуації.

сучасний архівний менеджмент має у своєму розпорядженні на-
уково опрацьовані вимоги до управлінських кадрів і спеціалістів архів-
ної галузі. за соціологічними спостереженнями, до 90 відсотків успіху 
архівної установи забезпечують люди і лише 10 – технології, оргтехні-
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ка та інші чинники. однак це не означає, що сучасний керівник, спе-
ціаліст чи працівник архіву може обійтися без новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій, без персонального комп’ютера, принтера, 
сканера, ксерокса, інтернету і, зрештою, без факсу і мобільного телефо-
ну. Успішна робота архівіста, а тим більше керівника архіву чи підроз-
ділу, можлива лише за умови досконалого оволодіння цими новаціями 
і вміння поставити їх на ефективну службу архівної установи, на полег-
шення роботи, підвищення культури та якості надання архівних послуг.

які вимоги до управлінських кадрів, службовців та спеціалістів ар-
хівної сфери висувають інформаційне суспільство, ринкова економіка 
та євроінтеграційні процеси? вони такі: 1) компетентність, наявність 
архівних знань і відповідної освіти, обізнаність із сучасною законодав-
чою базою архівної справи, її організацією в Україні та за рубежем; 2) 
володіння практичними навиками виконання технологічних процесів 
в архівістиці, комп’ютерною технікою і засобами комунікації, вміння 
раціонально орієнтуватися в інформації, оперативно реагувати на неї, 
приймати вчасні та виважені рішення; 3) наявність установки на пер-
сональну відповідальність, лідерство, належних ділових та моральних 
якостей, володіння державною та іноземними мовами, основами пси-
холого-педагогічних, юридично-правових, фінансово-економічних та 
екологічних знань; 4) здатність генерувати і реалізовувати нові ідеї, 
спонукати трудовий колектив і підлеглих до творчого пошуку та вияву 
ініціативи. нарешті, кожен керівник, спеціаліст і службовець архівної 
установи, незалежно від його посади, повинен повсякденно вчитися, 
самоудосконалюватись, опановувати мистецтво роботи з людьми, при-
ймати оптимальні рішення, у тому числі в надзвичайних умовах (воєн-
ні дії, терористичні акти, техногенні катастрофи, природні катаклізми 
тощо), постійно спиратися на інтелектуальний та фаховий потенціал і 
досвід колег, інакше він і керований ним колектив приречені на застій. 
при цьому кожен має враховувати, що на нього покладається обов’язок 
представляти і відстоювати інтереси колективу як перед вищими ін-
станціями, так і в зовнішніх зв’язках, вести переговори, укладати угоди 
в межах своїх повноважень.

серед пріоритетів роботи з персоналом архівний менеджмент від-
значає добір і раціональне розміщення працівників. процедурі пошу-
ку і підбору управлінських кадрів, спеціалістів і службовців архівної 
справи передує не тільки виявлення потреби у відповідних працівниках 
та встановлення реальної вакантної посади, визначеної штатним роз-
писом, але й уважне вивчення посадової інструкції та формування ви-
мог до претендента. Керуючись законами України “про національний 
архівний фонд та архівні установи”, “про державну архівну службу” та 
ін., нормативними актами президента та Кабінету міністрів, зокрема 
положенням про державну архівну службу, положенням про архівну 
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установу, правилами роботи архівних установ та ін., слід звернути ува-
гу на чітко визначені в них загальні принципи і критерії вимог, які став-
ляться до осіб, котрі претендують на посади в системі архівних уста-
нов. визначальними тут є професійність, наявність відповідної фахової 
освіти, належних ділових і моральних якостей. ділові якості архівних 
працівників охоплюють комплекс теоретичної підготовки, професійних 
знань, умінь і практичних навичок, необхідних для творчого та якісно-
го виконання відповідних обов’язків. з-поміж моральних якостей варто 
виокремити такі, як: чесність, принциповість, відповідальність, добро-
совісність, патріотизм, чуйність і уважність до людей.

на цих засадах ґрунтується багаторічна практика добору архівістів, 
яка включає декілька каналів вирішення кадрових питань. По-перше, 
це влаштування молодих спеціалістів шляхом їх розподілу на вакантні 
посади, насамперед тих, що підготовлені за державним замовленням, 
яке здійснюється на підставі законів України “про освіту” (1996 р.) 
52 ст. та “про вищу освіту” (2014 р.), а також урядової постанови 
№992 про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів (1996 р.), підготовка яких здійснювалась за державним замов-
ленням. як відомо, нині в Україні більше 15 внз, у тому числі ряд на-
ціональних університетів: Київський ім. тараса Шевченка, львівський 
ім. івана Франка, Харківський ім. василя Каразіна, волинський імені 
лесі Українки, східноєвропейський ім. володимира даля, черкаський 
ім. Богдана Хмельницького, чернігівський педагогічний ім. тараса 
Шевченка, Київський університет культури і мистецтв та ін. – мають 
ліцензії на підготовку фахівців з архівознавства, документознавства та 
інформаційної діяльності14. великий досвід підготовки архівознавців 
нагромадила кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки КнУ ім. тараса Шевченка, де склалася потужна джерелознавча, 
архівознавчо-археографічна та історіографічна наукова школа 15.части-
на випускників внз отримують призначення на роботу відповідно до 
заявок Укрдержархіву та архівних установ і вважаються молодими фа-
хівцями упродовж трьох років з моменту укладання ними трудового 
договору із замовником. на них поширюються усі види соціального 
захисту, передбачені колективним договором. випускникам, які закін-
чили внз із відзнакою, можуть встановлюватися вищі посадові оклади 
у межах кошторису архівної установи. завдання керівників архівних 
установ максимально допомогти молодим спеціалістам влитися у тру-
дові колективи, адаптуватися до службових обов’язків, упевнитись у 
своїй перспективі.

По-друге, це конкурсний відбір на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців, порядок проведення якого визначений постановою 
Рм України (2002 р. із низкою наступних змін). з цією метою в Укрдер-
жархіві чи архівній установі утворюються конкурсні комісії, а рішення 
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про проведення конкурсу та його умови визначає керівник установи за 
наявності вакантної посади. Конкурси на заміщення вакантних посад 
директорів державних архівів областей проводять відповідні обласні 
державні адміністрації. призначення керівника установи здійснюється 
за погодженням з Укрдержархівом. як правило, конкурс проводиться 
поетапно: оприлюднення оголошення; прийом документів від претен-
дентів та попередній розгляд на їх відповідність кваліфікаційним вимо-
гам; проведення іспиту з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей 
кандидатів та їх відбір. тут важливу роль відіграє вивчення особистих 
рис претендентів, у т.ч. морально-психологічних, їх професійної під-
готовки, досвіду роботи з людьми, вміння працювати з документами, 
новітньою оргтехнікою й електронними засобами інформації. менедж-
мент надає великого значення якісному проходженню кожного з етапів 
організації конкурсу, починаючи від його оголошення, розгляду доку-
ментів, проведення іспиту до призначення на посаду. нормативними 
актами передбачено, що особа, яка вперше зараховується на державну 
службу, приймає присягу на вірне служіння українському народу, су-
воре дотримання Конституції та законів України, сприяння втіленню 
їх у життя, сумлінне виконання службових обов’язків. про прийняття 
присяги робиться відповідний запис у трудовій книжці, а її текст збері-
гається за місцем роботи.

не зайвим буде наголосити, що персональну відповідальність за 
якість проведення конкурсів і всієї роботи з добору усіх працівників, 
а не лише державних службовців, покладається на перших керівників 
Укрдержархіву та відповідних архівних установ, включаючи спеціаль-
ні установи страхового фонду документації. які критерії добору кан-
дидатів на інші посади, що не мають статусу державних службовців? 
вони мало чим відрізняються. пріоритетними тут є відповідність осо-
бистих рис і ділових якостей, а саме: рівень професійної підготовки і 
компетентність, досвід практичної, а в ряді випадків і керівної роботи, 
наявність сформованого світогляду, знання Конституції України та за-
конодавчих актів про архівну справу та державну службу. існує нема-
ло способів з’ясування цих якостей у претендентів. Це і спеціалізовані 
тренінг-програми, і співбесіди, і тестування, і розроблення анкет для 
проведення незалежної оцінки претендентів, і запит на характеристи-
ку з попереднього місця роботи, і, нарешті, випробувальний термін. за 
українським законодавством, він може тривати у межах від одного до 
шести місяців (застереження про випробовування зазначається в наказі 
чи розпорядженні про прийняття на роботу). однак і ці форми не за-
вжди дозволяють виявити ділові та особисті якості працівника і вста-
новити його відповідність займаній посаді. ось чому законодавство й 
передбачає проведення атестації працівників, яка одночасно може 
бути й умовою підвищення рангу державного службовця, переміщення 
на вищу посаду або навпаки.
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По-третє, внутрішнє або внутрішньовідомче переміщення праців-
ників, так звана ротація кадрів, що включає просування на вищу або 
рівнозначну посаду, переведення на нижчу посаду тощо. при цьому 
слід мати на увазі, що переведення на рівнозначну або нижчу посаду, 
а також просування по службі державних службовців, які зараховані 
до кадрового резерву або успішно пройшли атестацію чи стажування, 
можуть здійснюватися і без конкурсного відбору. 

в усіх випадках заміщення посад чи переміщення працівників від-
бувається на підставі їх заяви або подання і видання відповідного нака-
зу, з яким під розписку знайомиться працівник, і укладання трудового 
договору16. У сучасних умовах оптимальною є письмова або електронна 
форма трудового договору. він може укладатися на конкретний термін, 
на невизначений строк або на час виконання певної роботи. особливою 
формою трудового договору є контракт, який може укладатися як з іні-
ціативи керівника установи, так і особи, яка наймається на роботу. У 
ньому, окрім терміну, неминуче вказуються умови і обов’язки сторін, 
можливості розірвання контракту, якщо одна із сторін знайде для цього 
мотиви або причини.

з радянської риторики до нас перекочувала бюрократична фраза 
“підбір і розміщення кадрів”. У старій системі все це відбувалося під 
строгим контролем партійних органів з неодмінною участю у цьому 
процесі служб КдБ. із відновленням державної незалежності та з по-
ступовою демократизацією суспільства ця фраза наповнилася новим 
змістом. як уже говорилося, мова йде про процес розподілу і перероз-
поділу працівників архівної системи, який включає такі операції, як: 
переміщення вертикаллю (висунення на більш престижну або зміщення 
на менш оплачувану посаду), про перестановку в горизонталі (на су-
міжну посаду, яка більшою мірою відповідає кваліфікації і досвіду пра-
цівника). всі ці операції важливі і відповідальні, інколи вони можуть 
бути вразливими, а тому потребують виваженості, належного такту і 
делікатності. тут, як у клубочку, переплітаються різні, нерідко навіть 
протилежні інтереси: службові, виробничі, особисті, фінансові, амбітні 
тощо. до речі, у зарубіжній літературі з менеджменту фігурують відо-
мості про систему “планування кар’єри”, яка практикується багатьма 
фірмами сШа. Йдеться про те, що кожна людина вправі мати мету 
професійного і службового росту та розраховувати на її реалізацію. 
звичайно, це не має нічого спільного з так званим кар’єризмом. така 
практика вселяє віру у власні сили, впевненість у майбутньому, сти-
мулює сумлінне ставлення до праці і самоствердження. японці доволі 
широко застосовують “ротацію кадрів”: переміщення на різних управ-
лінських посадах, у різних колективах, освоєння різних сфер на шляху 
до вищої посади. в умовах архівної галузі, де переважають порівняно 
малочисельні колективи, такі системи навряд чи можуть застосовува-
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тися, але сама їх ідея доволі цікава і варта уваги як вибіркові компо-
ненти роботи з кадрами. Головне у переміщенні кадрів – виходити з 
державних інтересів, керуватися потребами архівної установи або га-
лузі загалом, а не особистими симпатіями чи антипатіями. надто важ-
ливо прагнути до справедливості і забезпечення залежності посадового 
підвищення від зростання заробітної плати і матеріального заохочення 
працівника, від якості та ефективності його роботи, від показників ді-
яльності підрозділу17.

сучасна концепція управлінської діяльності та кадрової роботи пе-
редбачає об’єктивне оцінювання персоналу архівних установ, під яким 
розуміють діяльність керівництва установи або вищого органу щодо 
збирання, вивчення та аналізу інформації про кількісний і якісний склад 
працівників, їх ділові якості, організаційні здібності, відповідність ви-
могам і виконанню ними посадових обов’язків, підвищення кваліфіка-
ції, плинність кадрів. експертна оцінка персоналу має ґрунтуватися на 
комплексному аналізі результатів роботи колективу, його підрозділів і 
кожного працівника персонально. в літературі з менеджменту описані 
такі методи оцінки персоналу, як: аналіз, спостереження, тестування, 
інтерв’ю-співбесіди, анкетування, класифікація, порівняння, рейтинг, 
ділові ігри на предмет компетентності та ін.18. методичні рекомендації 
щодо застосування критеріїв та показників визначення ефективності ді-
яльності місцевих державних архівів опрацьовані Українським науко-
во-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, в яких 
значне місце відведено аналізу кадрового забезпечення установ: укомп-
лектованість, підвищення кваліфікації, організація атестації, плинність 
працівників, вікова структура, досвід19. Корисним видається і зарубіж-
ний досвід з цього питання, зокрема товариства американських архі-
вістів, рада якого затвердила 10 критеріїв оцінювання ефективності 
архівних установ, серед яких фігурує і персонал (кадрова політика)20.

з оцінюванням персоналу тісно пов’язана атестація працівників 
як складова частина менеджменту персоналу, ефективний засіб стиму-
лювання росту його кваліфікації. як правило, вона проводиться кож-
ні три роки, а її висновки щодо відповідності чи невідповідності за-
йманим посадам використовуються для поліпшення якісного складу 
працівників. атестації, яка носить суто індивідуальний характер, під-
лягають особи, які відпрацювали на відповідній посаді не менше од-
ного року (крім вагітних жінок). на кожного працівника складається 
атестаційний лист і відгук-характеристика, підписана безпосереднім 
керівником, у якій визначається рівень його професійної підготовки, 
компетентності, знання державної та іноземних мов, виконання поса-
дових обов’язків, відповідальності, ініціативності, вміння працювати 
з людьми і нормативно-правовими та іншими документами, докумен-
тами, результативність роботи, підвищення кваліфікації, дотримання 
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правил поведінки, можливості службового просування, висловлюються 
зауваження та побажання, формулюються пропозиції щодо висновку. 
підготовлені документи після ознайомлення з ними працівника пода-
ються до атестаційної комісії не пізніше як за три дні до розгляду, ко-
тра, в свою чергу, ухвалює рішення про його відповідність займаній 
посаді чи виконуваній роботі, відповідність за певних умов або про не-
відповідність, висловлює певні рекомендації керівнику установи, який 
видає відповідний наказ. інформація про результати атестації держав-
них службовців подаються до нацдержслужби до 30 грудня того року, 
коли вона проводилась21. 

важливе місце в управлінні персоналом відводиться навчанню і 
підвищенню кваліфікації працівників, виховній роботі в колективі, 
включаючи й індивідуальну. з цією метою проводяться семінари, ста-
жування, курси в національній академії державного управління при 
президентові України, в Центрі підготовки та підвищення кваліфікації 
працівників юстиції, в регіональних інститутах, в обласних державних 
адміністраціях. в архівних установах, поряд з підвищенням ділової 
кваліфікації працівників, багато робиться для формування наукового 
світогляду, любові до України, до професії і гордості за неї, відпо-
відальності за доручену справу, почуття корпоративності, вироблен-
ня більш-менш однакового розуміння цілей і завдань архівної галузі, 
принципів діяльності архівних установ, загальної культури управління, 
стилю керівництва, охорони і гігієни праці, культури робочого місця 
тощо. сучасний керівник має прагнути стати неформальним лідером 
колективу, себто користуватися авторитетом, повагою працівників, їх 
довір’ям. Це означає, що він повинен уміти контактувати з людьми, 
прислухатися до них, враховувати характер, темперамент, психологію 
кожного працівника. дуже важливо уникати непродуманих і не вива-
жених рішень, не давати нереальні обіцянки.

У структурі архівного менеджменту належне місце відводиться 
мотивації та моральному і матеріальному стимулюванню праці. 
мотивація включає низку спонукальних чинників управління, покли-
каних забезпечити злагоджену роботу колективу і кожного його члена, 
підтримувати на належному рівні трудову активність, задоволення їх 
матеріальних і духовних потреб. тут дуже важливо, щоб кожен архів-
ний працівник усвідомлював значення і суспільну корисність своєї пра-
ці, свою причетність до справи державної, загальнонаціональної ваги, 
виявляв відповідну зацікавленість її результатами, бачив перспективу 
кар’єрного росту. особливу роль тут відіграє роз’яснювальна робота 
навколо ціннісних критеріїв архівної справи, причетності архівістів до 
зберігання найбільших скарбів свого народу, що акумулюють його на-
ціональну пам’ять. мотиваційна стратегія включає винагороди і визна-
ння досягнень, адекватна заробітна плата, преміювання, певні соціальні 
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блага, моральне заохочення. Результативність і злагодженість роботи 
архівної установи значною мірою залежить і від морально-психологіч-
ного клімату, від стилю керівництва22.У більшості областей України 
створені галереї “засновники та ветерани архівної справи”, “дошки 
пошани”. підвищенню соціального статусу архівістів сприяє щорічне 
відзначення 24 грудня дня працівників архівних установ, починаючи 
з 1998 р.

підсумовуючи, зазначимо, що в епіцентрі роботи з персоналом ар-
хівних установ перебувають ключові питання діяльності їх колективів, 
спрямованої на реалізацію державної політики у сфері архівної справи і 
діловодства, визначених законом України “про національний архівний 
фонд та архівні установи”. пріоритетними завданнями залишаються 
активізація діяльності архівістів, спрямованої на адаптацію до європей-
ських стандартів архівістики і діловодства, оптимальне забезпечення 
гарантованої збереженості, неухильного примноження та раціонально-
го використання інформаційного потенціалу документальних ресурсів, 
у тому числі на електронних носіях, створення страхових копій (оциф-
рування) документів, широке впровадження новітніх архівних техноло-
гій, дедалі повніше задоволення запитів громадян, державних установ і 
громадських об’єднань щодо архівної інформації. видається доцільним 
ширше практикувати стажування українських архівістів у країнах єс, 
проводити міжнародні конференції, обмінюватися досвідом роботи. 
не менш важливим є підвищення уваги керівників до забезпечення не 
тільки поліпшення зберігання документів і дотримання спеціального 
режиму приміщень архівосховищ, але й створення належних і безпеч-
них умов праці в архівних установах, запобігання нещасних випадків, 
професійних захворювань архівістів. важливу роль тут відіграє всеу-
країнський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в архівних уста-
новах, започаткований в 2013 р.

таким чином, управління персоналом – це наука, мистецтво і до-
свід ефективної роботи з людьми з метою успішного виконання ними 
поставлених завдань та задоволення їх потреб. Робота з персоналом 
належить до пріоритетних проблем архівного менеджменту, оскільки 
мова йде про найбільше багатство архівної галузі, держави і суспіль-
ства загалом. сучасне розуміння персоналу є набагато ширшим ніж по-
няття “кадри” і означає не просто особовий склад або трудовий ресурс 
архіву, а, насамперед, його інтелектуальний потенціал, культурний і 
освітній рівень працівників, їх кваліфікацію і досвід, компетентність, 
моральний і фізичний стан, спроможність колективу успішно і якіс-
но виконувати поставлені на нього завдання. євроінтеграційний ви-
бір України орієнтує персонал системи архівних установ на подальшу 
демократизацію, забезпечення публічності, прозорості та відкритості, 
поваги до особи та її запитів. нині на зміну крилатому гаслу радян-
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ської доби “Кадри вирішують усе” приходить, хоч і повільно, його нове 
розуміння: “все в руках людей і для людей”. подальшому поліпшен-
ню роботи з персоналом архівних установ має слугувати модернізація 
державної кадрової політики в архівній галузі, поглиблення її науко-
вої обґрунтованості, комплексності, прогнозованості, конкретизації, 
що дозволить оптимально поєднати діяльність досвідчених і молодих 
працівників, забезпечити сталість і оновлення персоналу архівів за ра-
хунок молодих, професійно підготовлених осіб із високими діловими і 
моральними якостями. 
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выясняется сущность понятия персонала архивных учреждений, его со-
став и структура, анализируются основоположные принципы подготовки, 
воспитания и расстановки архивных работников на всех уровнях Государ-
ственной архивной службы Украины, начиная с Укргосархива, центральных 
и отраслевых государственных архивов и заканчивая местными архивными 
учреждениями. Рассматривается отечественный и зарубежный опыт работы с 
управленческими кадрами, обосновываются пути повышения квалификации 
архивистов, эффективной реализации интеллектуального потенциала челове-
ческого фактора в архивной сфере в условиях трансформации, евроинтегра-
ции, гумманизации та информатизации украинского общества.

Ключевые слова: архивоведение; архивный менеджмент; архивные уч-
реж дения; персонал; человеческий фактор; управленческие кадры; кадровая 
по литика; эффективность работы с персоналом. 

There is found out the concept of personnel of archival institutions, its com-
position and structure, also are analyzed the basic principles of training, education 
and placement of archival staff at all levels of the State Archival Service of 
Ukraine – in Ukrainian State Archives, central and branch State Archives and local 
archival institutions. There are considered national and foreign experience of work 
with managerial personnel, the ways of training of archivists as well as effective 
implementation of the intellectual potential of human factor in the archival field in 
terms of transformation, European integration, humanization and informatization of 
Ukrainian society.

Key words: the archival affairs; the archive management; the archival insti tu-
tions; the staff; the human factor; the managerial personnel; the personnel policies; 
the efficiency of work with staff.
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С. Г. КУЛЕШОВ, В. Ф. БОйКО*

ПЕРіОДИЗАціЯ УНіФіКАціЇ ОФіційНИХ 
ДОКУмЕНтіВ В УКРАЇНі

запропоновано періодизацію історії уніфікації офіційних документів в 
Україні. окреслено хронологічні межі та виокремлено й охарактеризовано 
дев’ять етапів уніфікації офіційних, зокрема службових, документів.

Ключові слова: періодизація; уніфікація документів; офіційний доку-
мент; службовий документ; формуляр документа; Україна.

спеціальні публікації з періодизації уніфікації офіційних, зокрема, 
службових документів в Україні відсутні. водночас у деяких спеціаль-
них працях визначено основні етапи розвитку діловодства на території 
України, в яких побіжно подано характеристику уніфікації офіційних 
документів1. Щодо окреслених хронологічних меж для потреб нашої 
тематики, то, на нашу думку, найбільш прийнятною є періодизація 
о. загорецької, оскільки вона враховує кардинальні зміни у формуля-
рах офіційних документів різних періодів2. дозволимо собі скористати-
ся загальною схемою, викладеною у цій публікації, дещо відкоригував-
ши межі початкових періодів.

Перший період (Х – перша половина ХІІІ ст.).
Цей період характеризується ґенезою офіційних документів у Київ-

ській Русі. чи не всі автори, що розглядали початковий етап розвитку 
зазначених документів, починають його з розгляду договорів давньої 
Русі з візантією (911 р., 944 р., 971 р.)3. зрозуміло, що ці ділові папе-
ри було складено за формуляром візантійської канцелярії. із розвитком 
офіційних відносин із візантією на культуру (архітектура, іконопис, 
літературні твори, карбування монет тощо), зокрема, становлення різ-
них видів офіційних документів Київської Русі, мали значний уплив 
візантійські зразки. Це відчувалося у побудові так званих церковних 
уставів (уставні грамоти на користь церкви, найдавніші з яких – Уста-
ви володимира святославича і ярослава володимировича), жалува-
них грамот, дипломатичних листах великих князів тощо. дослідження 
сфрагістичного матеріалу свідчить, що один із головних реквізитів цих 
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документів, що засвідчував їх оригінальність, – висла печатка, яка не 
тільки копіювала зображення у візантійському стилі, а й написи на ній 
на початку були грецькою мовою. однак із часом їх змінюють печатки 
з греко-руським письмом, а з початку Хіі ст. оформлюються печатки 
так званого “руського стилю”4. на початку Хііі ст. південноруські ме-
талеві печатки зникають, бо, на думку дослідників, їх змінюють воскові 
привісні та прикладні5.

найдавніший правовий документ – “Руську правду” – було коди-
фіковано київськими князями на основі усного східнослов’янського 
звичаєвого права із внесенням елементів візантійського права, а також, 
як вважають деякі вчені,  елементів скандинавського права. взаємини 
давньоруських князів з європейськими державами набували все біль-
шого пріоритету вже з часів ярослава володимировича, і це не могло 
не відбитися на формулярах документів княжих канцелярій. так, о. то-
лочко відзначає подібність “заповіту ярослава” тестаментам володарів 
польщі і чехії6. відомий український архівіст і. Бутич висловив думку, 
що, ймовірно, до великокнязівського архіву потрапляли й документи з 
Риму, з папської канцелярії. він наводить факт про звернення ізяслава 
ярославовича до папи Григорія Vіі, який надіслав князю 1075 р. свою 
буллу7. Цей же автор зазначає, що волинський і київський князь із-
яслав мстиславич у 40–50 рр. Хіі ст. листувався з угорським королем 
Гезою іі, і ці листи були внесені до Київського зводу Хіі ст.8 все це 
може свідчити про певний вплив європейських формулярів на процеси 
створення документів у князівських канцеляріях, однак ще довгий час 
вони продовжували наслідувати візантійські зразки (особливо за часів 
володимира мономаха, за висловом о. толочка, “візантійця на київ-
ському столі”).

одним із проявів уніфікації є поширення у цей період листів се-
кретного змісту, які засвідчували вислими печатками “дьнЂслово”9. 
такі печатки знаходять на всій території давньої Русі.

Другий період (друга половина ХІІІ–ХІV ст.)
Розглядаючи процес уніфікації офіційних документів цього пері-

оду, дозволимо собі скористатися висновками чи не найавторитетні-
шого дослідника цих документів Галицько-волинського князівства 
XIіі – першої половини XIV ст. о. Купчинського. він пише, що для 
побудови документів зберігалася давня, мабуть візантійська, традиція 
руської документалістики у способі викладу змісту та зовнішній формі, 
а з другого – відчувався дедалі сильніший уплив заходу10. дослідник 
зазначає, що на формування українського документа впливав документ 
тих країн, які безпосередньо контактували з Галичиною і волинню. 
Йдеться, зрозуміло, про будову формулярів латиномовного докумен-
та. не обходилося тут без прямого чи опосередкованого, через чехію і 
польщу, впливу папської канцелярії; ймовірно, також канцелярії країн, 
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які залежали від візантії і з якими князівство контактувало передусім 
у сфері церковного і культурного життя. Це дає змогу припускати, що 
князівські канцелярії могли володіти навіть власними формулярника-
ми. як зауважує о. Купчинський, як у першому випадку, коли йдеться 
про давньоукраїномовний документ, так і у другому – щодо латиномов-
ного, простежується певна закономірність у розвитку структури доку-
мента, зокрема, уже для XIV ст. відповідно іншим було й призначення 
ділових паперів: давньоукраїномовний використовувався для внутріш-
нього вжитку у князівстві, латиномовний – для зовнішніх контактів з 
іншими країнами середньої і західної європи. автор зазначає, що ана-
ліз формулярів документів дає змогу зауважити подібність, але не іден-
тичність їх побудови (винятком є повторення формулярів). Кожна чи 
майже кожна канцелярія, принаймі князівських дворів, крім загальних 
засад, зберігала, звичайно, незначну специфіку в побудові документів. 
і це стосується не лише загальної географії (Галич, Берестя, луцьк), 
але й часу їх появи. Галицько-волинський формуляр, незважаючи на 
консервативність у загальноєвропейському контексті, видозмінювався і 
модифікувався. Це стосується як двочастинного простого, так і тричас-
тинного формуляра11. загальну характеристику формуляра рукописних 
документів середньовіччя надав о. Купчинський у статті, опублікова-
ній у 1974 р. у часописі “архіви України”12.

тобто, певною мірою це повторює ситуацію попереднього періоду. 
можна також припустити, що поєднання давньоруських та західноєв-
ропейських методів створення офіційних документів було характерно і 
для частини України, що перебувала у XIV ст. під владою литовської 
держави, зокрема, Київського та подільського князівств. можливо, 
якщо для Київського князівства часів князя володимира ольгердови-
ча вплив західноєвропейського формуляра був меншим і переважали 
ще традиції давньоруського офіційного документа, то у подільському 
князівстві, володарі якого 1377 р. принесли людовику Угорському ва-
сальну присягу, здобутки латиномовних канцелярій мали більшу значу-
щість. Українські князівства, що продовжували знаходитися у XIV ст. 
під владою золотої орди, наприклад, новгород-сіверське та стародуб-
ське, крім збереження давньоруських традицій підготовки документа, 
могли також перебувати під упливом формулярів офіційних докумен-
тів, створюваних ординською канцелярією. західні та східні віяння зу-
мовлювали окремі стилістичні звороти тексту офіційного документа, 
визначали більш чітку, порівняно з попереднім періодом, структуру 
формуляра. для XIV ст. у змісті грамот виокремлюють композиційні 
частини: формула адресанта, формула дати, місця й обставин написан-
ня грамоти, текст, у якому викладено короткий зміст грамоти тощо. 
показово, що більшість грамот (84) цього століття складені давньо-
українською мовою13.
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Третій період (ХV ст. – перша половина ХVІІ ст.)
Уніфікація офіційних документів у цей період в Україні пов’язана 

з функціонуванням так званої книжної форми діловодства. відомий 
україн ський дослідник я. дашкевич зауважує, що “в ХV–ХVі ст. кни-
ги, як форма діловодства установ, поширилися на значній частині те-
риторії України і вживалися на всіх щаблях публічної (державної), 
приватної (феодальної), церковної і міської (самоврядувальної) судо-
во-адміністративної системи”14. Ці книги з’явилися на західноукраїн-
ських землях ще у другій половині ХіV ст., зокрема, найдавніша кни-
га із записами актів міста львова датована третьою чвертю ХіV ст.15 
офіційно ця форма діловодства була запроваджена у Галичині 1435 р., 
на Київщині, поділлі і волині – 1529 р., а в інших регіонах України, 
що перебували під владою польської Корони, – 1566 р. Ці книги на-
зивають актовими (сама форма актового діловодства виникла у Хііі ст. 
в італії, а потім була сприйнята іншими європейськими країнами); їх 
упровадження в Україні було зумовлено поширенням на українських 
землях польської системи права, поділом території на воєводства та за-
провадженням, на зразок польських, адміністративно-судових установ, 
зокрема, шляхетських судів – земських і ґродських, підкоморських. ві-
домий український архівіст в. страшко за типовими заголовками до 
записів актових книг правобережної України ХVі–XVII ст. поділяє ці 
записи на такі групи: боргові відносини, майнові відносини, карні від-
носини, судові відносини. Кожна з них має підгрупи записів залежно 
від розгляду питань, що в них порушувалися16.

технологія актового діловодства була різноманітною для кожного 
типу установ, де воно здійснювалося, і, безперечно, вимагала уніфіка-
ції. в низці спеціальних публікацій ці процеси досить ґрунтовно опи-
сані17. зазначені процеси зумовлювали створення найрізноманітніших 
видів документів. наприклад, в актових книгах земського суду можна 
віднайти понад шістдесят видів документів. Це, перш за все, постано-
ви, декрети суду, апеляції, квити, деляції, розписи тощо. другу групу 
становлять контракти, купчі, дарчі, заповіти та інші, запис яких в акто-
ві книги був обов’язковим, оскільки без цього вони не мали юридичної 
сили18.

слід зауважити, що певні традиції давньоруського діловодства 
продовжували зберігатися в деяких частинах України ще у ХVі ст. 
незважаючи на використання технологій актового діловодства на всіх 
українських землях, спостерігаються його мовні особливості на певних 
регіонах. так, у Галичині діловими вважалися латинська і польська 
мови, на правобережжі – українська (до кінця XVII ст.), а на ліво-
бережжі – переважно російська мова19. актове діловодство фактично 
припинило своє існування наприкінці ХVііі ст., однак у деяких україн-
ських регіонах воно остаточно було скасоване лише у 30-х рр. ХіХ ст.
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четвертий період (друга половина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.)
середина ХVіі ст. позначена подіями визвольної війни під про-

водом Богдана Хмельницького та формуванням українських органів 
державного управління. вища військова, адміністративна, законодавча, 
фінансова і судова влада у державі належала гетьману, при якому діяла 
центральна адміністративна установа – Генеральна військова канцеля-
рія, що здійснювала свої функції спільно з іншими центральними уста-
новами (Генеральним військовим судом, Канцелярією генеральної ар-
тилерії, Генеральною скарбовою канцелярією, Генеральною лічильною 
комісією, Комісією економії тощо). документи оформлювали переваж-
но українською і російською мовами, деякі – польською, латинською й 
іншими мовами. однак, починаючи з 1720 р., розпочався перехід на ді-
ловодну систему російських установ, передбачену “Генеральним регла-
ментом”, а українську мову було замінено російською. слід зауважити, 
що все більше починали поширюватися збірники зразків оформлення 
документів. певний ступінь унормування процесів документування на 
території України засвідчується появою вітчизняних добірок зразків 
документів (із пояснювальними статтями щодо складення їхніх текстів) 
із суто українською назвою – “листовня”. прикладом може бути най-
давніша (з відомих на сьогодні) добірка 1712 р. (складена приблизно у 
період з 1680 по 1712 рр.) – “Книга, глаголемая листовня”, що набула 
поширення в лівобережній Україні20.

Генеральній військовій канцелярії підпорядковувалися місцеві ад-
міністративні судові органи – полкові і сотенні канцелярії, суди, полко-
ві лічильні комісії, магістрати, що здійснювали діловодство на місцях. 
скасування полкового устрою 1781 р. та запровадження губернського 
і намісницького правління остаточно поклали край не тільки специфіці 
адміністративно-териториторіальної автономізації лівобережної і пів-
денної України, а й посилювали тенденцію повного переходу на уніфі-
ковані форми документів Російської імперії21.

Щодо документів війська запорозького низового, то засвідчити 
форми їх уніфікації немає можливості, оскільки архів старої січі за-
гинув у 1708 р. (збереглися лише деякі документи в інших архівах). У 
документах нової січі поступово запозичувалися зразки російського 
діловодства, наприклад, як свідчать автори22, “ще за 1740 р. вживається 
форма звичайного листа, а за 1750–1770 рр. вже бачимо всі тогочасні 
форми російської дипломатики: “ордер” од вищої інстанції до нижчої, 
“репорт” – пишуть до вищої, – коли зносини провадяться не з підле-
глими або вищими за себе інстанціями”. однак зауважується, що “все 
ж звичайний лист і тут являє часту форму зносин”23. так само і мова 
документів змінюється у цей відтинок часу від староукраїнської до ро-
сійської канцелярської.

У другій половині ХVіі ст. на правобережних землях розпочалася 
поступова полонізація діловодства установ. за часів Речі посполитої 
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у діловодстві королівської канцелярії, окрім Коронної метрики, велася 
Руська (волинська) метрика, до якої вписували офіційні копії вихідних 
документів, що стосувалися інкорпорованих воєводств – Київського, 
волинського, Брацлавського і чернігово-сіверщини. термін “Руська 
метрика” у Коронній канцелярії мав подвійне значення: вказував на 
регіон, якому адресувалися документи, і діловодну мову книг. Руська 
(волинська) метрика велася окремим штатом руських писарів і підпис-
ків. наприкінці 1660-х рр. староукраїнська (руська) мова зникає з ак-
тових книг місцевих судів, а у книгах Руської метрики значно зменши-
лася кількість документів (1673 р. ведення її книг зовсім припинене). 
внаслідок першого поділу Речі посполитої (1772 р.) австрія отрима-
ла західно-українські землі, реорганізувала органи державної влади й 
управління Галичини і впровадила власну систему діловодства. однак 
низка установ (переважно міські та сільські органи управління) продо-
вжували здійснювати діловодство за старими принципами24. організа-
ція діловодства у державних адміністративних установах, утворених на 
території Галичини, була досить типовою, а документи в них оформлю-
валися німецькою або латинською мовою.

У другій половині ХVіі ст. та у ХVііі ст. магістрати, ратуші і суди 
вели актові книги, що мали різні назви – протоколи справ поточних, 
справи “вєчистиє”, “чорні книги” (для кримінальних справ), книги де-
кретів для цивільних справ, книги протестів, різні реєстри. в полкових 
судах і канцеляріях велись книги кріпосних справ для запису купчих, 
дарувань, заповітів, книги вироків, “челомбитних” заяв, мирових угод, 
різні реєстри і журнали, книги, що свідчили про виконання покарання 
тощо.

П’ятий період (ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
У XIX ст., за висновком а. м. сокової25, на зміну стихійній уні-

фікації документів, приходить усвідомлене спонукання упорядкувати 
процес документування інформації, а обов’язкове дотримання встанов-
леної форми документа набуває законодавчої сили. за 1802–1823 рр. у 
томах першого зібрання законів Російської імперії вміщено понад 35 
законодавчих актів із питань діловодства з додатками різних формуля-
рів документів.

за дослідженням в. Бездрабко, до XIX ст., зазвичай, складенню 
формулярів-зразків документів передувала практика, яка потім знахо-
дила нормативне закріплення. з реформами в. п. Кочубея – м. м. спе-
ранського пов’язане остаточне впровадження завчасного визначення 
клаузул, обов’язкових для того чи іншого типу документа. Клаузули не 
тільки формалізували ділові папери, але й полегшували роботу канце-
лярій, економили витрати часу для виконання тих чи інших операцій, 
пришвидшували “виробництво” документів. Розроблення обов’язкових 
формулярів різних видів документації сприяло ідентифікації докумен-
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та – наявність переліку реквізитів для кожного його виду мала бути 
підставою для підтвердження їх оригінальності. на державному рівні 
переконливо доводиться необхідність застосування уніфікованих форм 
документа26.

водночас для першої половини ХіХ ст. процеси уніфікації відпо-
відно до російських загальноімперських вимог в різних регіонах Укра-
їни відбувалися неоднаково.

наприклад, в адміністративних установах лівобережної України 
у цей відтинок часу “доведено факт застосування бланків в адміні-
стративних установах чернігівської губернії до часу їх загального 
законодавчо визнаного повсюдного використання; закріплення назви 
виду документа не тільки відповідно до його інформативного на-
повнення, а й напрямку руху; використання трафаретних текстових 
форм з метою ущільнення інформації (позбавлення текстів докумен-
тів повторів та переказів, описових форм звертання до посадових 
осіб, витіснення української лексики), зникнення синонімічних назв 
документів”27. Це свідчить про раціоналізацію процесів діловодства 
шляхом скорочення кількості документів та уніфікацію чинних форм 
у першій половині XIX ст. в установах на території, що досить три-
валий час була під владою Російської держави. Хоча навіть і в цьому 
регіоні, як зазначає н. леміш, “адміністративні установи лівобереж-
ної України керувалися не тільки загальноімперськими, відомчими і 
міжвідомчими нормативно-правовими актами урядових комітетів та 
комісій при відповідних міністерствах, а й актами уточненими і до-
повненими регіональною владою для територій з “особливим стату-
сом”28.

дещо іншу картину можна спостерігати на правобережжі. як 
пише дослідниця таких установ, як дворянські депутатські зібран-
ня, т. Гаращук, “попри всі намагання влади поширити дію загальноім-
перських норм на всі підпорядковані території, волинське та Київське 
дворянські депутатські зібрання на початку своєї діяльності керувалися 
законодавством, успадкованим від польщі, що було пов’язане з довгим 
перебуванням цих регіонів у складі Речі посполитої. тому особливо 
гостро й тривалий час стояло питання примусового використання ро-
сійської мови в офіційному діловодстві. за весь час існування дворян-
ських депутатських зібрань влада намагалася упорядкувати організа-
цію їх діловодства за принципом вседержавної уніфікації, але постійно 
вносячи доповнення та уточнення, необхідні для вказаних територій як 
таких, що існували на “особливих правах”29. вона зазначає, що ство-
рення основних документів дворянських депутатських зібрань – “про-
токолів та журналів хоча й суворо регламентувалося російським зако-
нодавством, але досліджувані види документів не завжди відповідали 
загальноприйнятим нормам. особливо це простежується у волинсько-
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му та Київському дворянських депутатських зібраннях, адже більшість 
документів цих зібрань до 30-х років ХіХ ст. оформлювалися відпо-
відно до регіональних діловодних традицій – польською мовою”30.

подібна ситуація склалася у цьому регіоні й з уніфікацією цер-
ковнопарафіяльних документів. так, Ю. Кондратюк пише: “аналіз 
указів синоду, що стосувалися ведення церковнопарафіяльного діло-
водства, дає змогу простежити державну політику щодо ведення та збе-
рігання документації, розвитку зміни формулярів, складання та здачі 
як самих документів, так і звітів з них, роль єпархіальних органів вла-
ди у цьому процесі. У зв’язку з цим висвітлюється безпосередня роль 
духовенства в строках та якості запровадження нових видів та форм 
документів. не зважаючи на те, що синод спрямовував значні зусилля 
на уніфікацію церковного діловодства, у волинській єпархії воно мало 
ряд особливостей. найбільші “відхилення” від стандарту відзначалися 
на початку XIX ст. тоді серед місцевого духовенства ще зберігалися 
стійкі звичаї та традиції часів унії. лише з другої чверті століття, піс-
ля зміни поколінь та активізації діяльності синоду, церковне діловод-
ство волині поступово приводилося до загальноросійського зразка”31. 
водночас, вона зауважує, що аналіз основних видів парафіяльних до-
кументів волинської єпархії дав можливість прийти до висновку, що 
зміни форм у цьому регіоні відбувалися в переважній більшості ви-
падків своєчасно, в цілому вони є типовими та відповідають зразкам, 
встановленим загальноросійським законодавством. виняток становили 
метричні книги, коли після другого (1793 р.) та третього (1795 р.) по-
ділів Речі посполитої волинь відійшла до складу Російської імперії, 
греко-католицькі зразки замінювали на загальноросійські, цей процес 
носив досить розтягнутий у часі характер. лише в 1808 р. у досліджу-
ваному регіоні їх стали вести згідно з вимогами синоду. траплялися 
також поодинокі порушення стосовно впровадження нових зразків, але 
їх, як правило, швидко ліквідовували, оскільки за цим вівся жорсткий 
контроль з боку єпархіальних органів управління32. Цікавими є висно-
вки Ю. Кондратюк щодо бланків церковнопарафіяльних документів: 
“до початку XIX ст. усі документи велися священниками винятково на 
бланках, розкреслених власноруч за встановленими зразками. друкова-
ні бланки у волинській єпархії не поспішали впроваджувати через до-
даткові витрати. якщо зважати на той факт, що московська синодальна 
друкарня розпочала їх виготовлення ще в 1806 р., то в досліджуваному 
регіоні вони з’являються лише в середині 60-х років XIX ст. Їх упро-
вадження тривало до початку 70-х років. одним із перших почало в 
1864 р. користуватися нововведеннями духовенство новоград-волин-
ського, острозького та Кременецького повітів”33.

накопичення традицій у галузі документування призводить до 
створення стійких формулярів документів, а поширення так званої 
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“системи міністерського діловодства” сприяло утвердженню тенден-
ції уніфікації викладу інформації. зростає кількість посібників і реко-
мендацій із підготовки документів. дослідники з історії діловодства та 
документознавства відзначають роль праць м. магницького, м. вара-
дінова та в. вельдбрехта не тільки як практичних рекомендацій з уні-
фікації документів, а знаходять там обґрунтування засад наукового під-
ходу до організації процесів уніфікації34. н. леміш підкреслює також 
важливість для процесів уніфікації службових документів виданого у 
1839 р. у москві “Канцелярского самоучителя…” Ф. Русанова, зазна-
чаючи, що у ньому “наведено не тільки приклади готових зразків чи 
заповнених реєстраційних форм, а детально описано дії, необхідні для 
успішного створення того чи іншого документа (порядок розміщення 
реквізитів, мовне оформлення та змістовне наповнення текстової час-
тини документа тощо) чи заповнення реєстраційної форми”35. відома 
дослідниця інституту генерал-губернаторства в Україні ХіХ – початку 
ХХ ст. в. Шандра зауважує, що управлінські документи канцелярії ге-
нерал-губернатора укладалися за традицією російського діловодства36.

можна стверджувати, що у другій половині ХіХ – на початку 
ХХ ст. у тих частинах України, які належали Російській та австро-
Угорській імперіям, остаточно утвердилися загальноімперські норми 
оформлення службових документів і власне ніяких кардинальних ре-
гіональних особливостей в уніфікації їх інформації не спостерігається.

Шостий період (1917–1919 рр.)
Розвиток діловодства у цілому та уніфікація офіційних докумен-

тів, зокрема, в 1917–1919 рр. пов’язані з утворенням (у результаті 
розпаду двох імперій) українських республік – УнР і зУнР. Харак-
терною ознакою періоду є спроби формування національної системи 
діловодства урядами УнР і Української держави п. скоропадського. 
діяльність служб діловодства новостворених урядових установ ґрунту-
валася на ефективному поєднанні досвіду роботи канцелярій установ 
Російської імперії з раціоналізаторськими інноваціями, впроваджени-
ми українським керівництвом37. Формувалася власна система діловод-
ства, оскільки саме від її організаціїї залежало чітке налагодження 
зв’язків між центром і провінцією, своєчасне доведення законів, по-
станов і розпоряджень центральних органів влади до місцевих рад. од-
ним із перших заходів Української Центральної Ради щодо організації 
діловодства стало переведення його на українську мову і відповідно 
оформлення нею службових документів. діяльність служб діловодства 
центральних установ Української держави (1918), чітко регламентова-
на нормативними документами, мала логічно побудовану схему тех-
нологічних процесів. У часи УнР та директорії УнР було вироблено 
певні вимоги щодо оформлення розпорядчих документів та проектів 
нормативно-правових актів38. водночас можна відзначити, що впро-
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довж 1917–1919 рр. в Україні в роботі служб діловодства установ в ці-
лому використовувалися дореволюційні уніфіковані форми службових 
документів.

Сьомий період (1920-і–1940-і рр.)
оскільки стан організації діловодства в радянській Україні у цей 

період мало відрізнявся від загальносоюзного, то і загальні вимоги до 
організації підготовки службових документів були ті ж. зокрема, ви-
моги до цієї організації визначали союзні нормативні документи. чи 
не єдиним винятком тут було вирішення питання мови документів, яка 
з 1925 р. стала українською. втім, це було не лише наслідком прове-
дення кампанії “українізації”, а й певної національної політики центру. 
однак, з початку 1930-х рр. через відомі причини діловою мовою знову 
стала російська, хоча, слід зауважити, що українська ще залишалася 
мовою деяких офіційних документів та встановлювалася їхня двомов-
ність39.

з іншого боку, уніфікація та стандартизація службових документів 
стала об’єктом комплексних наукових досліджень у межах опрацюван-
ня загальних проблем управління народним господарством. вони без-
посередньо були пов’язані з рухом за наукову організацію праці (ноп) 
в управлінні, який поставив на перший план питання раціоналізації ро-
боти з документами, зокрема їх уніфікацію і стандартизацію. найбільш 
уживаними термінами в цей період були: “раціоналізація документів”, 
“вироблення єдиних вимог і форм документів”, “спрощення роботи з 
документами”40. практична діяльність з уніфікації документів у відом-
ствах, яка розпочалася в першій половині 1920-х рр., здійснювалался 
за різними напрямами: розроблення уніфікованих форм і бланків до-
кументів, упорядкування форматів паперу, трафаретизація текстів до-
кументів тощо. У цей період часу в УсРР-УРсР помітною була акти-
візація поширення наукових та практичних знань з діловодства, про 
що свідчить інтенсивне видання посібників з цієї сфери практичної ді-
яльності. особливо слід відзначити посібники о. Бузинного41 (виданий 
української мовою) та в. мейльмана42, що містили багато уніфікованих 
форм та зразків оформлення документів.

Рух з ноп сприяв виробленню єдиних правил оформлення до-
кументів. Ці питання досліджували в інституті техніки управління 
(м. москва) та інституті раціоналізації управління (м. Харків). зо-
крема, інститут раціоналізації управління у Харкові звертав увагу на 
стандартизацію форматів паперу, ним планувалося вивчення стандар-
тизації, типізації документів, розроблення єдиних правил діловодства, 
стандартизації окремих видів документів (рахунок-фактура, накладна, 
документи внутрішнього обліку матеріалів)43.

наприкінці 1920-х та на початку 1930-х років було зроблено спро-
бу стандартизації окремих видів службових документів, зокрема, були 
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впроваджені загальносоюзні галузеві стандарти “Бланки документов”, 
“письма деловые”, “протокол заседания”, “Командировочное удосто-
верение” та інші44. вони мали стати першою апробаційною ланкою на 
шляху до затвердження подібних державних стандартів. Увага зосеред-
жувалася на проблемах мови ділових документів, удосконалювалися 
трафаретні та табличні форми уніфікації текстів, а також була здійснена 
трафаретизація наказу, протоколу, інструкції, акта, листа. але у зв’язку 
із закриттям наукових інститутів цей напрям роботи було припинено.

вивчення науковцями переважно економічних проблем організа-
ції діловодства, зокрема уніфікації документації, фактично виключило 
розгляд цих проблем у зв’язку з архівною справою. втім, архівісти чу-
дово розуміли важливість саме такого розгляду. зокрема, на зв’язок ді-
ловодства й архівної справи постійно звертали увагу відомі українські 
архівознавці, зокрема, в. веретенников45. У 1920–1930-ті рр. було вида-
но декілька директивних постанов українських керівних органів влади, 
спрямованих на покращання організації архівної справи та діловодства 
у республіці. зокрема, на необхідність поліпшення процесів створення 
документів у діловодстві вказувалося у постанові президії ЦвК УсРР 
від 15 вересня 1935 р. “про стан документації та діловодства в Радах і 
виконкомах донецької і вінницької областей”46.

наприкінці 1930-х років в осередках архівістів остаточно форму-
ється думка про необхідність опікування діловодством, його норматив-
ним забезпеченням із боку архівів.

з питань організації діловодства й, зокрема, уніфікації службових 
документів, воєнних часів 1941–1945 рр., ґрунтовні узагальнюючі до-
слідження фактично відсутні, хоча мають місце поодинокі публікації47.

Восьмий період (1950-і–1980-і рр.)
з 1950-х років робота з уніфікації службових документів у сРсР 

поступово відновлюється, зокрема, побачили світ довідкові посібники 
з діловодства. після організації у 1966 р. всесюзного науково-дослід-
ного інституту архівної справи та документознавства (вндідас) роз-
почався новий етап в історії уніфікації. У зв’язку з розробленням та 
впровадженням єдиної державної системи діловодства (єдсд) з 1960-
х рр. уніфікація та стандартизація документів стала одним із напрямів 
її реалізації. водночас тривала робота зі створення уніфікованих форм 
документів (УФд) та уніфікованих систем документації (Усд). У 1970-
х роках було видано державні стандати (Гости): “Унифицированные 
системы документации. система организационно-распорядительной 
документации. Формуляр-образец”, “Унифицированные системы доку-
ментации. система организационно-распорядительной документации. 
требования к оформлению документов”, “Унифицированные системы 
документации. система организационно-распорядительной документа-
ции. основные положения”. видана у 1974 р. “единая государственная 
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система делопроизводства” містила розділ “подготовка служебных до-
кументов”, до складу якого входив параграф “Унификация документов”.

У 1980-і роки було видано Гости “Унифицированные системы 
документации. термины и определения”, “Унифицированные системы 
документации, используемые в асУ” та переглянуто названі стандарти 
1970-х років. зокрема, з організаційно-розпорядчої документації набув 
чинності Гост 6.38-90 “Унифицированные системы документации. 
система организационно-распорядительной документации. требова-
ния к оформлению документов” (1990 р.), було опубліковано збірник 
форм “Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Унифицированные формы, инструктивные и методи-
ческие материалы по их применению” (вндідас, 1980 р.). У сРсР до 
1991 р. склалися і функціонували 16 міжгалузевих уніфікованих систем 
документації загальносоюзного значення, були чинними 27 державних 
стандартів на Усд та 26 загальносоюзних класифікаторів техніко-еко-
номічної інформації. всього було уніфіковано понад 4,5 тис. форм до-
кументів. У 1982 р. вндідас опублікував методичні рекомендації 
“Уни фикация текстов управленческих документов”, а 1991 р. на заміну 
єдсд ця інституція видала розробку “Государственная система доку-
ментационного обеспечения управления. основные положения. общие 
требования к документам и службам документационного обеспечения”, 
яка містила положення про уніфікацію і стандартизацію управлінських 
документів.

в Україні в 1960–1980-х роках уніфікацією службових докумен-
тів переважно займалися обласні архіви, які видавали методичні реко-
мендації щодо впровадження державних стандартів сРсР з уніфікації, 
зокрема на організаційно-розпорядчу документацію, примірні інструк-
ції з діловодства в різних сферах соціальної діяльності. певні аспекти 
уніфікації організаційно-розпорядчих документів були вже закладені в 
інструкціях з діловодства у виконкомах районних Рад депутатів трудя-
щих УРсР (1950 р.) та у виконкомах сільських, селищних Рад депутатів 
трудящих УРсР (1971 р.). архівні установи республіки повинні були 
контролювати стан організації діловодства у межах своїх повноважень, 
особливо після передавання їх у 1960 р. із системи мвс у підпорядко-
ваність архівного управління при Раді міністрів УРсР.

після підготовки проекту єдсд у 1970 р. його було спрямовано у 
республіки для надання зауважень і пропозицій. зокрема, такі пропози-
ції надійшли від архівного управління УРсР, президії ан УРсР, мі-
ністерства охорони здоров’я УРсР, міністерства фінансів УРсР та ін48. 
з виданням єдсд в Українській РсР розгорнулася активна організа-
торська робота щодо її впровадження в практику роботи міністерств 
і відомств республіки. зокрема, урядом республіки було видано нор-
мативно-правовий акт про впровадження державних стандартів на ор-
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ганізаційно-розпорядчу документацію та затверджено “примірну ін-
струкцію по діловодству в міністерствах і відомствах Української РсР 
та виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих” (1975 р.). 
питання впровадження єдсд у республіці активно обговорювалися 
на сторінках журналу “архіви України”. всього ж за період з 1958 р. 
по 1991 р. на сторінках цього часопису питанням уніфікації та стан-
дартизації документів і практиці оформлення різних видів документів 
було присвячено 28 статей49. окремими публікаціями виходили аль-
боми уніфікованих форм документів, зокрема, у 1983 р. був виданий 
альбом уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів мі-
ністерства місцевої промисловості УРсР. видавалися також практичні 
посібники з діловодства та секретарської справи. особливо слід відзна-
чити популярний посібник о. Фельзера і м. місермана “делороизвод-
ство”, що витримав три видання (Київ; 1977, 1987, 1988 роки). У 1960-і 
роки було зроблено спробу розробити певні наукові підходи до уні-
фікації службових документів (зокрема, з метою скорочення кількості 
видів та типізації облікової й звітної документації) Українською філією 
науково-дослідного інституту планування і нормативів при держплані 
сРсР у м. Києві, а також цією філією розроблено відомчі класифікато-
ри питань діяльності декількох галузей промисловості50.

Консультаційну і методичну роботу щодо застосування уніфікова-
них підходів до створення службових документів здійснював з 1985 р. 
Республіканський організаційно-методичний кабінет з діловодства 
(створений Головархівом України та Центральним державним архівом 
Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів держав-
ного управління УРсР). на базі кабінету Головархів УРсР проводив 
наради і семінари працівників служб діловодства і відомчих архівів 
установ, заняття Республіканських курсів підвищення кваліфікації ке-
рівних працівників і спеціалістів народного господарства, зокрема при-
свячені уніфікації службової документації.

Дев’ятий період (1990-і–2010-i рр.)
серед перших у незалежній Україні нормативно-правових актів, 

що враховували вимоги до уніфікації службових документів, фахівця-
ми відділу формування національного архівного фонду та діловодства 
Головархіву України була розроблена “примірна інструкція з діловод-
ства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, 
Ради міністрів автономної Республіки Крим, місцевих органах вико-
навчої влади” (затверджена постановою Кабінету міністрів України 
від 17 жовтня 1997 р. № 1153). іншим таким актом, спрямованим на 
уніфікацію службових документів, став підготовлений цим розробни-
ком “перелік типових документів, що утворюються в діяльності орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, ор-
ганізацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів” 
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(затверджений 20 червня 1998 р. наказом Головархіву України № 41, 
зареєстрований міністерством юстиції України 17 вересня 1998 р.).

першим нормативним документом зі стандартизації документації в 
Україні був дстУ (1995 р.), що визначав побудову формуляра-зразка 
документів сфери зовнішньої торгівлі (дстУ 3239–95 “документація 
у сфері зовнішньої торгівлі. Формуляр-зразок”). потреба здійснення 
товарообігу із закордоном потребувала гармонізації документації із 
міжнародними стандартами на документацію у цій сфері і в даному 
випадку з ISO 8439:1990 “Documentation in the sphere of foreign trade. 
Layout key”.

У 1997 р. держстандартом України на заміну “общесоюзного клас-
сификатора управленческой документации” (оКУд) було опубліковано 
“державний класифікатор управлінської документації” (дК 010–96). У 
подальшому було прийнято два стандарти, розроблені державним на-
уково-дослідним інститутом інформатизації і моделювання економіки, 
що визначили загальні засади розроблення УФд і створення Усд – 
дстУ 3843–99 “державна уніфікована система документації. основні 
положення” та дстУ 3844–99 “державна уніфікована система доку-
ментації. Формуляр-зразок. вимоги до побудови”.

на заміну радянського стандарту на організаційно-розпорядчу до-
кументацію (Гост 6.38–90) у 2003 році держспоживстандарт України 
видав підготовлений Ундіасд дстУ 4163–2003 “державна уніфіко-
вана система документації. Уніфікована система організаційно-розпо-
рядчої документації. вимоги до оформлювання документів”. У 2004 р. 
Ундіасд опублікував методичні рекомендації щодо застосування 
цього стандарту, а в 2006 р. – “збірник уніфікованих форм організацій-
но-розпорядчих документів”51.

з 2007 р. по 2010 р. держкомархів разом із Ундіасд здійсню-
вав перегляд “переліку типових документів…” і його оновлена редак-
ція була затверджена наказом міністерства юстиції України від 
12.04.2012 р. № 578/5 з назвою “перелік типових документів, що ство-
рюються під час діяльності органів державної влади та місцевого само-
врядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів”. потребували перегляду й інші керівні 
документи з уніфікації. держкомархівом України на заміну “примір-
ної інструкції з діловодства…” було розроблено “типову інструкцію 
з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” (за-
тверджена постановою Кабінету міністрів України від 30 листопада 
2011 р. № 1242).

Ундіасд упродовж 2010–2011 рр. було розроблено концепцію пе-
рероблення структури та змісту державного класифікатора управлін-
ської документації (дКУд). У подальшому цим інститутом було під-
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готовлено нову редакцію змісту класу 02 “організаційно-розпорядча 
документація” дКУд, затверджену міністерством економіки і торгів-
лі України наказом № 885 від 28.06.2014 р. нині в Ундіасд розро-
бляються зміни змісту інших класів цього класифікатора. також тут 
було опрацьовано тему “Уніфікація галузевої документації в сучасній 
Україні”, основні результати якої було опубліковано в журналі “архіви 
України”52.

нині в Україні через рекомендаційний характер державних стан-
дартів стандартизацію як засіб уніфікації для більшості міжгалузевих 
(управлінських) та галузевих систем документації (їх підкласів, окре-
мих груп) не застосовують. зазначені уніфіковані форми документів 
та методики їх застосування реєструють як нормативно-правові акти і 
публікують в “офіційному віснику України”.
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предложена периодизация истории унификации официальных документов 
в Украине. очерчены хронологические рамки, выделены и охарактеризованы 
девять этапов унификации официальных, в частности служебных документов.

Ключевые слова: периодизация; унификация документов; официальный 
документ; служебный документ; формуляр документа; Украина.

There is presented a periodization of the history of unification of the official 
documents in Ukraine. Also are outlined chronological limits and singled out and 
characterized nine stages of unification of authoritative, namely official documents.
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УДК 930.253(084.122)

Л. Г. КАСЯН*

КіНООБРАЗ мАКСИмА РИЛьСьКОГО В КОНтЕКСті 
КОмЕмОРАтИВНИХ ПРАКтИК

проаналізовано документальний масив ЦдКФФа України ім. Г. с. пше-
ничного, присвячений м. т. Рильському, як засіб закріплення образу митця у 
колективній пам’яті українського суспільства. окреслено форми комеморації 
поета, зафіксовані в аудіовізуальних документах.

Ключові слова: м. т. Рильський; місце пам’яті; колективна пам’ять; ко-
меморація, комеморативні практики, аудіовізуальні документи.

19 березня 2015 р. виповнюється сто двадцять років від дня наро-
дження максима тадейовича Рильського. Ювілейні дати стають чин-
ником актуалізації пам’яті про визначні постаті чи події, активізують 
комеморативну діяльність у науковому й культурному середовищі. 
Французький учений, дослідник історичної пам’яті п’єр нора заува-
жує, що зараз ми живемо в “еру комеморації”, коли практично кожна 
спільнота вважає за необхідне шукати своє коріння, підтверджуючи й 
посилюючи свою самоідентифікацію1.

деякі дослідники2 розглядають комеморацію як свідомий соціаль-
ний акт передачі морально, естетично, світоглядно або технологічно 
значимої інформації (чи її актуалізацію) шляхом увічнення певних по-
дій та осіб, тобто введення образів минулого в пласт сучасної культури.

під комеморативними практиками розуміється “особливий вид со-
ціокультурної діяльності, в основі якої лежить акт увічнення як спроба 
збереження образу себе, своїх ближніх, своєї культури в теперішньому 
і в майбутньому”4. Комеморативні практики – стійкі способи репре-
зентації історичного минулого, що покликані підкреслити значимість 
минулого для сучасного стану того чи іншого суспільства і виступають 
одним з найбільш розповсюджених засобів конструювання соціальної 
пам’яті. 

о. в. святославський наголошує, що “поняття меморіальної куль-
тури безпосередньо пов’язане з історичною комунікацією, поняттями 
культурного досвіду і культурної спадщини. досліджуючи процеси сві-
домого увіковічнення, ми отримуємо інформацію про те, яким бачиться 

* Касян Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник сектору 
публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. с. пшеничного.
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минуле, теперішнє і майбут-
нє культури, що ініціює той 
чи інший акт комеморації”4.

п. нора розглядає сучас-
ну меморіальну культуру як 
сукупність місць пам’яті, в 
яких сконцентрована коме-
морація. на думку вченого, 
колективна пам’ять будь-якої 
соціальної групи концен-
трується в певних місцях – 
місцях пам’яті (фр. lieu de 
mémoire) (інколи у перекла-
дах цей термін позначають як 
“простір пам’яті” або “мне-
монічні місця” – Л. К.). по-
няття “місце пам’яті” вжива-
ється п. нора на позначення 
символічних об’єктів, з якими 
певна група людей пов’язує 
свої спогади та цінності й 
де “пам’ять кристалізується 
і знаходить свій притулок”5. 
місця пам’яті співіснують у 
трьох смислових вимірах – 
матеріальному, символіст-
ському й функціональному, 
тому охоплюють найрізно-

манітніші культурно-історичні явища й феномени. ними можуть бути 
географічні та архітектурні об’єкти, будівлі, предмети, літературні тво-
ри, книги, рукописи, кінофільми, пісні, історичні події, окремі люди 
(“фігури пам’яті”) й цілі покоління, які “так само як і мармуровий ме-
моріал здатні зберігати пам’ять6” тощо. існує певна “ієрархія” місць 
пам’яті, серед них виділяють публічні й приватні, чисті й змішані, 
природні й штучні, загальнонаціональні й місцеві, світові й локальні.

для української культурної пам’яті максим Рильський є значним і 
важливим меморіальним символом, постаттю з колосальним творчим, 
науковим і моральним авторитетом, “одним з найбільших українських 
поетів ХХ століття, діячем культури франківського формату”7. побу-
тують різноманітні засоби закріплення образу митця, відображення 
його біографії, творчої та громадської діяльності, збереження творчої 
спадщини поета та увічнення пам’яті про нього як традиційні (видан-
ня художніх творів та наукових праць м. Рильського, історіографічний 

Українські письменники: в. сосюра, 
м. Рильський (другий зліва), 

а. Безименський на відбудові вулиці 
Хрещатик. м. Київ, 1944 р. 

цДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-11630.
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та літературознавчий науковий наратив, праці меморіального харак-
теру (мемуари та науково-популярні видання), меморіальні заклади, 
пов’язані з особистістю поета, архітектурні об’єкти, еgo-документи, 
фото- та кінодокументи), так і новітні, зокрема, електронні ресурси 
(інтернет-сайти та окремі розділи на інтернет-порталах).

ефективною формою комеморації постаті м. Рильського є аудіові-
зуальні документи. масив кінодокументів з фондів ЦдКФФа України 
ім. Г. с. пшеничного, що стосуються життя та творчості м. т. Риль-
ського (понад 126 од. обл., з часовим окресленням 1943–1993 рр.), може 
бути розглянуто як своєрідне поле існування місць пам’яті, що репре-
зентують образ митця й зберігають та передають різноманітну акуму-
льовану інформацію про нього.

мета нашого дослідження – по-перше, проаналізувати інформацій-
не наповнення аудіовізуальних документів як одного із джерел форму-
вання соціальних (масових) уявлень про м. т. Рильського та як засобу 
закріплення образу митця у колективній пам’яті українського суспіль-
ства; по-друге, з’ясувати, які форми увічнення м. т. Рильського за-
фіксовано в кінодокументах ХХ століття, що сприятиме реконструкції 
процесу комемоморації митця.

документальну кінопродукцію минулого століття, виходячи зі 
способу організації екранного матеріалу в поєднанні з його змісто-
вою характеристикою, прийнято8 ділити на дві категорії: інформацій-

Українські та французькі письменники: (зліва направо) а. малишко, л. арагон, 
е. тріоле, м. Рильський, в. перегуда 

м. Київ, 6 серпня 1947 р. 
цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-31168.
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но-описову (екранна кіноперіодика: кіножурнали, окремі кіносюжети 
для оперативного інформування глядачів; інформаційні хронікально-
документальні фільми (переважно про події сьогодення)) й проблем-
но-образну (кінотелепубліцистику: фільми-біографії, розгорнуті бага-
топланові оповіді, фільми-портрети, фільми-монологи та ін.). часто 
кінодокументи першої групи згодом стають елементом, “будівельним 
матеріалом” для другої.

починаючи з 20–30-х років ХХ ст., на формування суспільної сві-
домості збільшується вплив кіно. Кіно стає інструментом формування 
масових соціальних образів і водночас засобом репрезентації цих об-
разів. Уже сам вибір об’єкта і предмета кінодокументування свідчив 
про його суспільну значущість. особлива роль у цьому процесі нале-
жала інформаційно-описовій, екранній кіноперіодиці, яка здебільшого 
відходила від суто інформаційних завдань, пропонуючи свою інтер-
претацію дійсності. акцент із самого факту поступово зміщувався на 
його трактування, більше уваги приділялося деталям й емоційному за-
барвленню. на конструювання кінообразу (фокус зйомки (в хроніці), 
специфіка монтажу, міжкадровий простір, текстове наповнення, зака-
дровий дикторський текст, музичне оформлення) впливало “соціальне 
офіційне замовлення”, тяжіла певна заданість. в силу цих обставин й 
виходячи з жанрової природи інформаційно-описової кінодокумента-
лістики, в екранному матеріалі прокреслювалися “опорні точки”, які 
ставали своєрідним каркасом соціальних (масових) уявлень. те чи інше 
явище, подія чи особа поставали в певному ракурсі, мали свій образ, 
закріплювалися у суспільній свідомості в певному соціальному “імі-
джі”. Кінодокументи минулого є вдячним матеріалом для дослідження 
функціонування й тиражування суспільних іміджів, тих чи інших со-
ціальних уявлень у певні історичні періоди.

на екрані української офіційної кінодокументалістики м. т. Риль-
ський уперше з’являється 1943 року в сюжеті “видатні діячі України” 
з кіножурналу “за Радянську Україну” № 4 (од. обл. 28). поета зафік-
совано за творчою працею та на виступі перед військовими. У кіно-
періодиці 1943–1945 рр. функціонує образ м. т. Рильського як поета, 
патріота, представника української творчої й наукової інтелігенції, яка 
протистоїть фашизму, активно долучається до відбудови культурного 
життя на визволеній батьківщині. показовими в цьому плані є сюжет зі 
збірника кіносюжетів за серпень 1943 р. Центральної студії кінохроні-
ки, присвячений визволенню Харкова від нацистів, м. Рильський бере 
участь у загальноміському мітингу; сюжет “народна святиня” (кіно-
журнал “Радянська Україна”, № 20, липень 1944 р., од. обл. 167) – поет 
виступає на пленумі спілки радянських письменників України в Кане-
ві, на тарасовій горі; спецвипуск “свято української науки” кіножур-
налу “Радянська Україна”, № 34-35, 1944 р., од. обл. 179), присвячений 
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25-річчю академії наук УРсР – митець разом з науковцями інституту 
фольклору записує думу у виконанні бандуриста перепелюка (з 1942 р. 
академік Рильський очолює цю наукову установу); сюжети “в захід-
них областях України” (кіножурнал “Радянська Україна”, № 6, лютий 
1945 р., од. обл. 205), “весна у львові” (кіножурнал “Радянська Укра-
їна”, № 20, квітень 1945 р., од. обл. 224) – показано поета на вулицях 
львова, зафіксовано виступ м. т. Рильського на зустрічі письменників 
з педагогічними працівними західних областей України.

постать м. т. Рильського в радянській кіноперіодиці як засобові 
інформації й пропаганди – невипадкова, не лише з погляду соціально 
схвалюваних ролей, а й через вагомий творчий і науковий авторитет 
митця в українському суспільстві з одного боку і прагненням влади 
продемонструвати суспільно-політичну заангажованість талановитого, 
авторитетного митця, його підпорядкованість політичній системі.

У кіноперіодиці (кіножурналах “Радянська Україна”, “Україна сьо-
годні”, окремих кіносюжетах) кінця 1945–1964 рр. розширюється діа-
пазон транслювання суспільних іпостасей м. т. Рильського. поряд із 
образом Рильського-поета, який на екрані поступово набуває відтінку 
“ідеологічно витриманого митця” (сюжети про створення Рильським 
творів до ювілею Й. сталіна (од. обл. 764), сюжети-виступи з віршами 
про керівну роль партії, ідеалізовану радянську дійсність тощо), “офі-
ційно визначеного радянського класика” (сюжети, в яких зафіксовано 
виступи митця на з’їздах та пленумах спілки письменників України; 
урочистостях з нагоди ювілейних дат колег-письменників та інших 
відомих діячів культури (о. довженка, п. тичини, м. Бажана, в. со-
сюри, а. малишка, п. воронька, Ю. смолича, л. Ревуцького, Г. Юри, 
а. Бучми, н. Рахліна, н. Ужвій та ін.); зустрічі з молоддю, представ-
никами різних трудових колективів, наприклад, робітниками Київ-
ського заводу “точелектроприлад”, шахтарями донбасу, трудівниками 
села Кізлів новомилятинський району львівської області (од. обл. 614, 
620, 701, 770, 790, 739, 1055, 1079, 1230, 1321, 1985, 2136, 2264, 2282, 
3429, 3455), продовжує репрезентуватися образ Рильського-науковця, 
директора інституту народної творчості і мистецтв ан УРсР (згодом 
інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ан УРсР), куль-
турного діяча, перекладача, славіста. У численних кіносюжетах пред-
ставлено участь м. т. Рильського в роботі ан УРсР, заходах інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії, засіданнях головної ре-
дакції Української радянської енциклопедії, Шевченківського комітету, 
виступи з доповідями про творчість класиків української та світової 
літератури (т. Шевченка, і. Франка, лесі Українки, панаса мирно-
го, м. Кропивницького, о. пушкіна, а. міцкевича, Ю. словацького, 
Б. нємцової, д. Гурамішвілі, м. сеспеля та ін.) (од. обл. 1143, 1162, 
1169, 1172, 1321, 1578, 1779, 1838, 5702, 2017, 2134, 2313, 2424, 2454, 
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2502,  2507, 2677, 2687, 3977, 3440). використовується й образ Риль-
ського-громадського діяча. так у листопадовому (№61) 1945 р. та січе-
невому (№1) 1946 р. випусках “Радянської України” (од. обл. 259, 267) 
показано поета під час засідань Центральної виборчої комісії у виборах 
до Ради національностей верховної Ради сРсР, різноманітних заходах 
“на захист миру” (“Радянська Україна”, № 24, 1949, од. обл. 616 та “Ра-
дянська Україна”, № 39, 1950, од. обл. 720), зафіксована участь поета у 
роботі ХХіі з’їзду Компартії України, ХХіі з’їзду КпРс (од. обл. 2345, 
2351, 3459, 3970). презентацією офіційної державно-громадської оцін-
ки діяльності м. т. Рильського стали сюжети про проведення заходів 
з нагоди відзначення шістдесятиріччя та шістдесятип’ятиріччя від дня 
народження поета та п’ятдесятиріччя його творчої діяльності (од. обл. 
1127, 2095, 3665).

в інформаційних хронікально-документальних фільмах цього пе-
ріоду “Україна відроджується” (1946, “Укркінохроніка”, од. обл. 531); 
“Київ” (1950, “Київучфільм”, од. обл. 2877); “Живи, Україно” (1957, 
“Укркінохроніка”, од. обл. 1861), присвячених відбудові народного гос-
подарства, соціально-економічному, культурному і науковому розвитку 
України, автори вдаються до вже традиційних образів м. т. Рильсько-
го, використовують його суспільний імідж для характеристики соціаль-
но-економічного й культурного життя країни.

м. т. Рильський виступає на урочистому мітингу, присвяченому 150-річчю 
з дня народження о. с. пушкіна, в селі Кам’янка Кіровоградської області 
(зараз місто Кам’янка черкаської області). с. Кам’янка, 28 травня 1949 р. 

цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-86068.
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не дивлячись на чітку визначеність образу м. т. Рильського в хро-
нікально-документальних фільмах та сюжетах кіноперіодики, ці ауді-
овізуальні документи зберігають важливу інформацію про діяльність 
поета (особлива джерелознавча цінність документальної зйомки поля-
гає в синхронізації факту і його фіксації на плівці), несуть приховану 
й оприявлену характеристику епохи й особи в суспільному контексті, 
в комплексі з іншими документальними свідченнями (наприклад, спо-
гади і. м. дзюби9 про виступ м. Рильського в м. сталіно на виїзному 
V пленумі правління спілки письменників України і сюжет про цю 
подію в кіножурналі “Радянська Україна” за січень 1951, (од. обл. 770)) 
сприяють глибшому, різнобічному висвітленню того чи іншого істо-
ричного факту, врешті-решт лише кінодокументи зберігають для на-
ступних поколінь динамічний, візуальний образ митця.

окрему групу становлять кінодокументи, що показують форми 
увічнення м. т. Рильського. вони відбивають загальноприйняті прак-
тики комеморації радянського періоду. процес меморіальної рефлек-
сії почався відразу після смерті письменника. на хронікальних кіно-
кадрах (сюжети “пам’яті великого співця”, “похорон поета-академіка 
м. т. Рильського” (од. обл. 2979, 4088)) зафіксована похоронна це-
ремонія з усіма деталями траурного ритуалу. У сімнадцяти кінодоку-
ментах відбито різноманітні комеморативні акції, що проводилися в 
рамках ювілейного наративу (до сімдесятиріччя, сімдесятип’ятиріччя, 
дев’яностаріччя митця тощо). тематично кіносюжети відбивають такі 
події: 

– наукові конференції та сесії ан УРсР, ювілейні літературні ве-
чори; 

– урочисте відкриття меморіальної дошки, пам’ятника на могилі 
поета;

– створення та діяльність меморіального будинку-музею м. Риль-
ського в Голосієві в різні роки;

– проведення літературно-мистецьких свят, присвячених м. Риль-
ському: “Романівська весна” на батьківщині поета в селі Рома-
нівка попільнянського району Житомирської області та “Голо-
сіївська осінь” в Київському літературно-меморіальному музеї 
м. т. Рильського.

Формою комеморації, своєрідним місцем памяті стали докумен-
тальні фільми, присвячені м. т. Рильському: “наш Рильський” (1967, 
“Київнаукфільм”, режисер л. м. Кордюм-островська, од. обл. 4749), 
“добра і правди син” (1968, “Укркінохроніка”, режисер м. я. мельни-
ков, од. обл. 4429), “обличчям до зорі” (1975, “Укркінохроніка”, режи-
сер о. якимчук, од. обл. 6103), “Голосіївська осінь максима Рильсько-
го” (1985, “Укркінохроніка”, режисер м. я. лінійчук, од. обл. 10132). 
зазначені кінодокументи є фільмами-портретами. попри змістовно-ху-
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дожню своєрідність, авторську 
інтенцію до створення якомога 
об’ємнішого портрета голов-
ного героя (“добра і правди 
син”,“Голосіївська осінь мак-
сима Рильського”) чи фокусу-
вання уваги на окремих аспек-
тах життя та діяльності митця 
(“обличчям до зорі” – суспіль-
но громадська діяльність), у 
всіх фільмах можна виділити 
спільні інформаційні домінан-
ти, що присутні у кінообразі 
м. т. Рильського й закріплю-
ються у суспільній свідомос-
ті. насамперед, це біографічні 
відомості (родинне оточення, 
умови творчого становлення), 
творча й наукова діяльність 
(поетична, перекладацька, літе-
ратурознавча), роль Рильського 
в розвитку української культу-
ри, дружба й співпраця з інши-

ми відомими постатями (і. Козловським, п. Бровкою, л. Ревуцьким), 
особистісна характеристика людини й митця (доброта, толерантність, 
людяність, висока культура й інтелектуалізм, любов до природи, на-
родної пісні, гостре відчуття краси та ін.).

засобами створення кінопортрета стають хронікальні кадри, що за-
фіксували м. т. Рильського в різних ситуаціях, виступи письменника, 
аудіозаписи митця з розповіддю про свою юність, родину, авторське 
читання поезій, особисті, родинні, офіційні фотодокументи, спогади 
про письменника друзів, колег-письменників (і. Козловського, а. ма-
лишка, п. воронька, д. павличка, м. вінграновського, м. нагнибіди, 
Ю. смолича, м. стельмаха, м. тарновського, я. івашкевича), земляків, 
жителів села Романівка. активно використовується невербальна інфор-
мація (пейзаж місць, пов’язаних з життям поета, інтер’єр помешкання, 
робочого кабінету, окремі аксесуари (письмове приладдя, мисливське 
спорядження), музичне оформлення.

У вищезазначених документально-публіцистичних фільмах суспіль-
ні іпостасі м. т. Рильського, окреслені в кіноперіодиці, переважно син-
тезуються. У фільмах після 1987 року з’являються ще дві грані образу 
м. т. Рильського: жертви тоталітарної системи (оприлюднюються свід-
чення очевидців, документи про численні переслідування поета й ад-

поет максим Рильський на прогулянці. 
м. Київ, 50-і рр. ХХ ст.

цДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-142458.
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м. т. Рильський біля свого будинку в Голосієво. м. Київ, 4 жовтня 1958 р. 
цДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-85473.

міністративний пресинг) й представника старшого покоління письмен-
ників, які духовно підтримали українське літературне шістдесятництво 
(стрічки “и голос наш услышит мир”, (1989, од. обл. 10944),  “микола 
вінграновський” (1993, од. обл. 11724).

аудіовізуальні документи мають специфічну систему передачі со-
ціальної інформації, унікальні можливості образного відображення дій-
сності й значно збагачують арсенал засобів пізнання минулого. Кінодо-
кументи дозволяють увічнити в матеріальній формі динамічні візуальні 
образи людей і подій. як свідчить проаналізований матеріал, кінодо-
кументи, що зафіксували образ максима Рильського, стають надійним 
бар’єром забуттю. вони не лише фіксують меморіальні практики, а й 
стають підґрунтям нових форм комеморації, властивих сучасній епосі. 
Реконструкція життя й діяльності відомих вітчизняних діячів є одним із 
важливих засобів, що сприяють збереженню національної ідентичності.

1 Нора Пьер. всемирное торжество памяти / пьер нора // неприкосновен-
ный запас. – 2005, № 2–3 (40-41). – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/
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проанализирован документальный массив ЦГКФФа Украины им. Г. с. пше-
ничного, посвященный м. Ф. Рыльскому, как способ закрепления образа поэта 
в коллективной памяти украинского общества. определены формы коммемо-
рации поэта, зафиксированные в аудиовизуальных документах.

Ключевые слова: м. т. Рыльский; место памяти; коллективная память; 
коммеморация; коммеморативные практики; аудиовизуальные документы.

There is analyzed the documentary massive of Central State Audio and Visual 
Documents Archives of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi, dedicated to the 
M. T. Rylskyi, as a means of consolidating of image of artist in the collective 
memory of Ukrainian society. There are outlined forms of commemoration of poet, 
recorded in audio and visual documents.

Key words: M. T. Rylskyi; the place of memory; the collective memory; the 
commemoration; the commemorative practices; the audio and visual documents.
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УДК 930.25(569.4)

Л. Л. ЛЕВчЕНКО* 

ФОРмУВАННЯ АРХіВНОЇ ГАЛУЗі В ДЕРЖАВі іЗРАЇЛь

Розглянуто тему функціонування єврейських архівів від часів першої дер-
жавності до 1948 р., у діаспорі та в ерец-ізраель, а також формування архівної 
галузі в державі ізраїль.

Ключові слова: історія єврейських архівів; архіви в державі ізраїль. 

історія єврейських архівів є показовою з точки зору того, як люд-
ство усвідомлювало цінність архівів, потреби їх заснування та підтри-
мання належного функціонування на різних етапах історії. Разом з тим 
вона має особливості, як і єврейська історія, визначальними чинниками 
якої є тривалий період відсутності державності, розсіювання народу в 
діаспорі, фізичне знищення під час Голокосту, специфіка іудаїзму, за-
кріплені талмудом національні традиції. Фактично до початку ХХ ст. 
спеціалізованих архівних закладів для зберігання документів єврей-
ських общин, організацій, видатних осіб не існувало. документи, що 
стосувалися євреїв і створювалися у діяльності державних органів та 
інших інституцій країн діаспори, зберігалися в архівах цих держав. із-
раїльські архівісти доклали величезних зусиль до виявлення, описуван-
ня, збирання історичних документів (або їхніх копій) фактично з усіх 
куточків світу та формування архівів як спеціалізованих установ у від-
новленій державі. У цьому сенсі їх унікальний досвід набуває особли-
вої значущості для аналізу і можливого використання.

Учені з усього світу, у т. ч. України, зробили значний внесок у ви-
явлення й описування документів із єврейської історії в архівах своїх 
країн1, однак історія архівів ізраїлю як інститутів пам’яті досліджува-
лася переважно єврейськими вченими. У цьому дослідженні автор спи-
рається на праці а. Бейна, п. алсберга, з. алуфі, м. моссека, в. лукі-
на та інших учених-архівістів ізраїлю2.

в єврейській історії відсутні прямі докази існування архівів як за-
кладів за часів першої державності3. однак це не означає їх відсутність  
як зібрання документів. під час археологічних розкопок на території 
самарії, лахіша та арада знайдено остракони (остраки) – керамічні 
уламки розбитого посуду із єврейськими текстами. архіви остраків із 

© л. м. левченко, 2015

* Левченко Лариса Леонідівна – доктор історичних наук, директор дер-
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самарії (др. пол. VIII ст. до н.е.) містять документи про торгівлю, спла-
ту податків, повідомляють більшу кількість топографічних назв та імен 
царів, ніж Біблія4. остраки з лахішу, датовані близько 589 р. до н.е., 
свідчать про нестабільну ситуацію в політично розділеному суспільстві 
напередодні війни іудеї з вавилоном (586 р. до н.е.)5. арадські остраки 
є адміністративними документами іудейського царства VIII–VI ст. до 
н.е.6. в араді та Беер-Шеві також виявлено архіви остраків перського 
періоду (VI–IV ст. до н.е.) з арамейськими текстами. Біблія, наприклад 
ієремія 32:13–14, Книга приповістей 25:1, друга Книга Хронік 34:14-
24, переконливо доводить існування усталеного порядку укладання та 
зберігання документів, а також опосередковано свідчить про наявність 
архівів. зокрема, текст ієремії 32:13–14 повідомляє про оформлен-
ня купчої на землю у двох примірниках та подальше зберігання цих 
актів у “глиняних сосудах”. важливим доказом наявності архівів є зі-
брання офіційних документів, ділових та приватних листів, написаних 
єгипетською, арамейською, грецькою, коптською мовами на папірусі, 
з елефантинського гарнізону-колонії (о. абу), заснованої за правління 
царя манасії 650 р. до н.е. документи цього архіву охоплюють період 
майже в тисячу років, хоча більшість із них, укладених арамейською, 
датована 495–399 рр. до н.е.7 

У “старожитностях єврейського народу” Йосип Флавій (близько 
37–100 рр.) зазначає, що в своїй праці він спирався на записи перво-
священиків і пророків, якими не лише велися літописи, а й вживалися 
заходи для їхнього збереження. далі автор наголошує на використанні 
архівних джерел для підтвердження чистоти походження осіб свяще-
ницького стану. він розповідає, що єврейські священики іудеї, єгипту, 
вавилону протягом двох тисячоліть складали списки родичів і їхніх 
предків за лінією батька та проводили генеалогічні дослідження за ліні-
єю матері і надсилали укладені родоводи до єрусалимського храму на 
зберігання. У разі знищення цих документів під час війни вони віднов-
лювалися на підставі давніх архівних записів. в “проти апіона” Йосип 
Флавій оскаржує звичаєве й усне право та вказує на значущість писа-
них постанов. Разом із цим він підкреслює, що законодавець (йдеться 
про мойсея або й про самого яхве) довірив зберігання законодавчих 
актів “людям обізнаним”8. водночас в “Юдейській війні” Флавій розпо-
відає про знищення повстанцями податкових документів у 66 р. н.е., а 
також про спалення будинку архіву в єрусалимі римськими солдатами 
70 р. н.е.9 Ф. Розенталь, спираючись на ранньохристиянського історика 
Юлія африкана (близько 160–240 рр.), наводить факт спалення царем 
іудеї іродом і (37–4 рр. до н.е.) метричних книг заради приховування 
власного ідумейського походження10. 

документи непересічної значущості, так звані “сувої мертвого 
моря”, знайдені археологами в регіоні пустельних печер. під поняттям 
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“сувої мертвого моря” часто розуміють лише знахідки Кумранських 
печер. однак воно включає документи, знайдені у ваді далія, ваді 
марабба’ат, нахал Хевер, масаді, Хірбет мірд. Це – адміністратив-
ні, юридичні та фінансові документи за період V ст. до н.е. – іХ ст. 
н.е.11. загальний обсяг сувоїв, знайдених в одинадцяти печерах Кум-
рана на північно-західному узбережжі мертвого моря, складає близь-
ко 40 тис. цілих манускриптів і фрагментів. відкриття цих документів 
було настільки значною подією, що викликало до життя окрему галузь 
історичної науки – кумранознавство, яскравим представником якої був 
доктор історичних наук Й.д. амусін (1910–1984 ), автор близько 100 
праць, присвячених аналізу кумранських рукописів12. як пише амусін, 
знайдені манускрипти є залишками приблизно 600 книг з бібліотеки-
архіву кумранського ордену єсеїв – іудейської секти, започаткованої 
у першій чверті іі ст. до н.е. Характерно, що всі рукописи зберігалися 
згідно з давньою єврейською архівною традицією, описаною в ієре-
мії 32:13-14, тобто в глиняних сосудах. відтак, з точки зору архівної 
науки, кумранські сховища представляють собою важливий фактичний 
доказ існування власних архівних традицій у єврейського народу.

У римсько-візантійський період* (63 р. до н.е. – 619 р. н.е.) в ерец-
ізраель архіви створювалися за римським зразком. наприклад, архів 
податкової служби розкопано в Кесарії палестинській. У цей період 
документи окупаційних римських органів влади щодо управління при-
єднаними провінціями в своїй більшості відкладалися в архівах Рима, 
однак в архівах ерец-ізраель зберігалися їхні копії та автентичні до-
кументи місцевого походження. Йосип Флавій в автобіографічному 
творі “Життя” розповідає про боротьбу євреїв тиверіади (тверії) з при-
бічником Рима агриппою молодшим (марк Юлій агриппа іі, 27(28)–
93(96) рр., цар іудеї), у результаті якої тиверіада лишилася не тільки 
“царського столу, а й архівів”13. 

У період раввіністичного іудаїзму (VI–XVIII ст.) історичні доку-
менти відкладалися в архівах академій. Гаони – тлумачі законів (пері-
од “гаонів” датовано VI–XI ст.) палестинської та вавилонських (сура 

* значну кількість текстів папірусів елліністичного та римсько-візан-
тій ського періодів (332 р. до н.е. – 640 р. н.е.), які мали як єврейське, так 
і неєврейське походження, але висвітлювали єврейську історію, насамперед 
євреїв єгипту, зібрав, упорядкував та опублікував у своїх працях відомий 
історик, один із фундаторів єврейського університету в єрусалимі, папіролог 
віктор чериковер (1894–1958). див.: Corpus Papyrorum Judaicarum. Vol. I. 
Victor A. Tcherikover (Ed.); Alexander Fuks. – Harvard University Press, 1957. – 
294 р.; Corpus Papyrorum Judaicarum. Vol. II. Victor A. Tcherikover, Ale xander 
Fuks (Ed.). – Cambridge, Harvard University Press; Jerusalem, The Hebrew 
University, 1960. – 283 p.; Corpus Papyrorum Judaicarum. Vol. III. Victor Tche-
rikover, Alexander Fuks, Menahem Stern. – Cambridge, Harvard University Press, 
1964. – 209 p. 
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та пумбедіта) академій – визнавалися єврейськими общинами всього 
світу не лише як релігійні лідери, вони виконували певні політичні, ад-
міністративні та судові функції. відтак з архівів ієшив до наших днів 
дійшли листи общин із питаннями та відповіді (“респонси”) гаонів на 
них14. наприклад, головний гаон ієшиви пумбедіти Шрира бар Ханина 
(906–1007) залишив “послання рава Шрири Гаона”, в якому роз’яснив 
шляхи передавання усної традиції з покоління в покоління, від мудреців 
мішни до мудреців талмуду і далі до самих гаонів, визначив причини 
й обставини, які сприяли запису Усної тори. в посланнях гаонів міс-
тяться інструкції щодо ведення діловодства та зберігання документів. 
У періоди “ришонім” (з XI до сер. XVI ст.) та “ахаронім” (з др. пол. 
XVI ст.) до 70 % респонсів надавали роз’яснення з питань цивільного 
права. Центри єврейської мудрості цього періоду знаходилися в іспанії, 
північній африці, італії та німеччині. після вигнання євреїв з іспанії, 
багато хто з них оселяється в інших країнах європи, їде до америки, 
однак більша частина знайшла дім в османській імперії. 1516 р. осма-
ни завоювали єрусалим і Цфат, де згодом сформувалися нові академії 
вивчення тори. в європі академії тори було започатковано в польщі 
(познані, Кракові, любліні та острозі), чехії, німеччині, нідерландах. 
залишилися коментарі священного писання, роз’яснення законодав-
ства, історичні, філософські та літературні твори єврейських мудреців15. 
практика звернення до авторитетів збереглася й у період “емансипації” 
(з кін. XVIII ст.). однак, якщо в країнах сходу проблеми цивільного 

Розкопки архіву податкової служби у місті Кесарія палестинська. 
Фото л. левченко, 2014 р. 
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права продовжували превалювати, то в європі переважали релігійні пи-
тання. загалом збереглося понад 300 тисяч респонсів, які є унікальними 
писемними пам’ятками, характерними лише для єврейського народу16. 

важливе значення для розуміння економічної діяльності євреїв 
цього періоду, а також їхнього соціального та культурного розвитку, 
міжнародних зв’язків, релігійного та політичного життя мають доку-
менти з Каїрської генізи, знайдені в синагозі “Бен езра” міста Фустат 
(Каїр, єгипет). термін “геніза” означає місце зберігання священних 
сувоїв тори, непридатних до використання, але цей же термін пере-
несено й на сховища цінних історичних документів. архів Каїрської 
генізи, а це понад 250 тис. документів, що охоплюють період з сер. VIII 
до к. ХіХ ст., є унікальною пам’яткою світового значення. однак цей 
архів не формувався як спеціальний заклад для зберігання документів. 
п. Кале пише, що християнська церква св. михайла 882 р. була про-
дана євреям і перебудована на синагогу. 1890 р. синагогу знов пере-
будували, але приміщення в кінці жіночої галереї без вікон і дверей, 
якого можна було дістатися лише за допомогою драбини, навіть не 
торкнулися. до тієї кімнати євреї відносили непотрібні книги і доку-
менти, але не для того, щоб зберігати їх як в архіві. вони боялися, щоб 
рукописи, на яких написано ім’я Бога, не були осквернені неправиль-
ним використанням. тож ці рукописи, а згодом й друковані матеріали 
тимчасово зберігали в генізі, а звідти доставляли в освячену землю для 

план архіву податкової служби у місті Кесарія палестинська. 
Римсько-візантійський період (63 р. до н.е. – 619 р. н.е.).
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поховання*. Каїрська геніза, стверджує п. Кале, була забута випадко-
во, тому її вміст уникнув долі інших геніз. Більше того, коли Каїрську 
генізу було відкрито, голова синагоги сам здивувався знайденим там 
пергаментам і книгам17. не меншу значущість для вивчення єврейської 
історії мають документи афганської генізи, знайдені в схованці талібів 
на півночі афганістану, навколо яких ще досі не вщухли чутки і супер-
ечки18. вони розкривають життя єврейської общини в перській імпе-
рії та комерційну діяльність євреїв на “великому шовковому шляху” 
в IX–XI ст. європейські генізи, всупереч надіям дослідників, не дали 
таких результатів, як південно-східні, можливо причиною цього стали 
традиція євреїв ховати документи в землі та відмінності кліматичних 
умов, сухого клімату пустель африки та азії і вологого в європі. отже, 
хоча й не можна розглядати генізи як спеціальні архівні заклади, “не-
свідомо” збережені в них документи є надзвичайно цінними джерелами 
для вивчення історії єврейського народу.

У середньовічній європі євреї намагалися отримати від правителів 
країн проживання відповідні акти, якими закріплювалися гарантії фі-
зичної та економічної безпеки, автономія общин, насамперед судова, 
релігійна свобода та збереження традицій, визначалися сфери підприєм-
ницької діяльності. вже тоді уряди європейських країн запроваджували 
спеціальні закони щодо єврейського населення та засновували особливі 
органи для управління єврейськими справами, а в державних архівах 
створювали окремі секції для зберігання їхніх документів. приклада-
ми архівів, у яких відклалися єврейські документи тих часів, є “Public 
Record Office” (“державний архів великої Британії”), що зберігає до-
кументи “Exchequer of the Jews” – відділу державної скарбниці англії у 
єврейських справах, який функціонував у період 1190–1290 рр.)19, нота-
ріальний архів у перпиньяні (Франція)20, Центральний архів у мадриді, 
архів Королівства арагон у Барселоні, Генеральний архів сіманкасу 
(іспанія), національний архів португалії, архіви ватикану та інквізи-
ції**, архіви німеччини та італії. 

* “The Jews were accustomed to put away all sorts of written and printed 
material which they no longer used into such rooms provided in or near the 
Synagogues, not that they might be kept there as in archives, but in order that they 
might stay there undisturbed for a certain time. They feared that such material, on 
which the name of God might have been written, might be profaned by improper 
use. So such writings, and later also printed matter – were deposited in Genizas, 
and from there they were taken to a consecrated ground to be buried, and thus 
perished”. Цитату наведено за: Kahle P.E. Lecture 1. General introduction / Paul 
Ernst Kahle. The Cairo Geniza. – London: British Academy, 1947. – P. 2.

** 22 січня 1998 р. ватикан відкрив архіви інквізиції за період до часу 
смерті папи лева XIII (до 1903 р.). У травні 2014 р. депутат Кнесету еліза лаві 
закликала папу Франциска розсекретити інші архіви ватикану і надати доступ 
до документів, що проливають світло на взаємовідносини католицької церкви 
та єврейського народу, діяльність церкви під час Голокосту, а також повернути 
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організація зберігання документів в архівах єврейських общин, 
а також гетто, перші з яких з’явилися в італії, у венеції та Римі, в 
XVI ст., була наслідком давніх єврейських традицій і впливів правових 
та адміністративних вимог конкретної країни. в єврейських общинах 
були запроваджені пінкаси (актові книги). У західній європі вони ве-
лися не лише общинами, а й різними єврейськими організаціями до 
кін. XVIII ст., у східній європі – до кін. ХіХ ст., з метою запису уставів 
общин, протоколів засідань та постанов общинних правлінь тощо21. з 
часом з’явилися додаткові пінкасіми для обліку вхідної–вихідної корес-
понденції, реєстрації обрізання, роздачі маци, проведення обрядів по-
ховання. общини зберігали реєстри про народження, смерті та шлюби, 
які мали юридичну силу до запровадження офіційною владою метрич-
них книг. общинні архіви XVII–XIX ст. збереглися у великій Британії, 
Франції, італії, австрії, Угорщині, німеччині, чехії, словаччині22. 

У ХіХ – на поч. ХХ ст. з’явилися архіви національних союзів об-
щин, наприклад, Центральної ізраїльської консисторії у Франції, засно-
ваної 1808 р. у парижі; міжнародних єврейських організацій, таких, 
як: всесвітній єврейський союз, заснований а. Крем’є 1860 р. у Фран-
ції, асоціація допомоги німецьким євреям, запроваджена 1901 р. у ні-
меччині, американський єврейський об’єднаний розподільний комітет 
“Joint”, започаткований 1914 р. у нью-Йорку; і, безумовно, архіви на-
ціональних політичних рухів і партій сіоністського спрямування.

однак усі ці архіви не мали наукової основи у своїй організації. 
вперше питання про наукову організацію архіву порушено в німеччині 
на початку ХХ ст. Це пов’язано із загальним піднесенням німецької іс-
торико-архівної школи кін. ХіХ – поч. ХХ ст., ідеями архівістів прус-
ського таємного державного архіву, проведенням конгресів німецьких 
архівістів. на цьому історичному тлі виникла думка про створення за-
гального архіву для зберігання документів єврейських общин та орга-
нізацій, спричинена заявою вчених про недоступність джерел для до-
слідження історії євреїв німеччини. архів “Gesemtarchive der deutschen 
Juden” (“загальний архів німецьких євреїв”) засновано в жовтні 1906 р. 
у Берліні, а 28 грудня 1910 р. відбулася церемонія відкриття архіву у 
новому спеціально обладнаному приміщенні на ораніенбургерштрассе, 
буд. 2823. общини ставилися з недовірою до концентрації документів в 
одному архіві. тому архівісти, доводячи їм переваги постійного збері-
гання документів в архіві, залишали за ними юридичне право на пере-
дані матеріали. ініціатором створення архіву був польсько-німецький 
історик єзекіїль зів’єр. значний внесок у формування архіву зробили 
арон Хеппнер, який опікувався документами єврейських общин по-

єврейські документи й артефакти, що безпідставно утримуються в таємниці 
святим престолом / MK calls for Vatican archives to be opened. The Jerusalem 
Post [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.jpost.com/Jewish-World/ 
Jewish-Features/MK-calls-for-Vatican-archives-to-be-opened-353292.
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знані; історик мартін Філіппсон, пер-
ший Голова правління архіву; ойген 
тойблер, перший директор архіву24. У 
1908–1914, 1929–1939 рр. архів видавав 
журнал “Mitteilungen des Gesamtarchivs 
der Deutschen Juden”, в якому публіку-
вав тексти історичних документів та 
статті з теорії архівної справи. нацисти 
використовували матеріли архіву для 
генеалогічних досліджень з метою сер-
тифікації арійської раси. до цієї роботи 
Управління з генеалогічних досліджень 
Рейху примусило й останнього дирек-
тора архіву якоба якобсона25. Більша 
частина архіву (фонди 800 общин) в 
1951–1954 рр. надійшла на зберігання 
до Центрального архіву історії єврей-
ського народу в єрусалимі.

Кінець ХіХ – початок ХХ ст. ха-
рактерні заснуванням і розвитком діяльності єврейських історичних 
товариств, які визначали своїми завданнями збирання документів, 
створення архівів та публікацію історичних джерел. архів Американ-
ського єврейського історичного това риства (Уолтем, массачусетс), 
заснованого 1892 р., є одним із най ста ріших етнічних архівів у сШа*. 

* єврейські архіви сШа: Архів Агудат Ізраель Америки (нью Йорк, 
1978 р.), Архів Університету Луї Брандейса (Уолтем, массачусетс, 1948 р.), 
Архів єврейського робітничого руху Бунд (нью-Йорк, засновано 1899 р. у 
Женеві (Швейцарія) з метою зберігання документів єврейських революційних 
рухів Росії, польщі, литви; після першої світової війни архів передислоковано 
до Берліну, у 1933 р. – до парижу, де архів пережив окупацію, а після другої 
світової війни – до сШа), Архів центру вивчення Голокосту (нью-Йорк, 
1974 р.), чиказький єврейський архів (Spertus College of Judaica, 1968 р.), 
Архів Адасса (сіоністської жіночої організації америки HADASSAH, нью-
Йорк, 1912 р.), Архів Бібліотеки Єврейського коледжу (Бруклін), Архів 
Єврейського інституту релігії (Hebrew Union College, Цинциннаті, 1875 р., 
об’єднання з архівом інституту релігії (нью-Йорк) у 1948 р.), Архів Єврей-
ського історичного товариства Індіани (1972 р.), Архів Єврейського істо-
ричного товариства Делаверу (1972 р.), Архів єврейського історичного то-
ва риства Великого Хартфорду (західний Хартфорд, Коннектикут, 1971 р.), 
Архів Єврейської теологічної семінарії (нью-Йорк, відокремлено від семінарії 
1976 р.), Архів Лео Бек Інституту (нью-Йорк, 1955 р.), Єврейський архівний 
центр Філадельфії (1972 р.), Архів Єврейської історичної асоціації род 
Айленду (1951 р.), Архів Єврейського історичного товариства (Меморіальний 
архів Іри М. Бек) роккі Маунтин (денвер, Колорадо), Єврейський архів Сіетлу 
(штат вашингтон), Архів Західного центру єврейської історії Музею імені Іуди 
Леона Магнеса (Берклі, Каліфорнія), Архів євреїв Вісконсину (1954 р.), Архів 

ойген тойблер
(1879–1953 рр.)

перший директор “загального 
архіву німецьких євреїв”



з істоРіЇ аРХівів та аРХівниХ зіБРань 147

він зберігає понад 25 млн доку ментів, 50 тис. книг та фотографій з іс-
торії євреїв північної америки від 1654 р. до наших днів. президент 
американського єврейського історичного товариства джекоб маркус 
(1955–1956) був фундатором та першим директором Архіву американ-
ського єврейства в цинциннаті (1947), який від створення прагнув 
сконцентрувати документи євреїв західної півкулі планети. сьогодні 
він зберігає документи за період з XV ст. і до цього часу26. єврейське 
історичне товариство англії, створене 1893 р., заснувало центральний 
Англо-єврейський архів. активним членом, а в 1953–1955 рр. президен-
том товариства, був всесвітньо відомий британський учений-архівіст 
Хіларі дженкінсон. У Франції архів (1905) та музей (1907) започаткова-
но товариством історії євреїв ельзасу-лотарингії (у період 1871–1918 
рр. область ельзасу-лотарингії входила до складу німецької імперії). У 
Росії семен дубнов ще 1891 р. наголосив на створенні колекції єврей-
ських документів, яка могла б стати базовою для дослідження історії 
євреїв польщі, литви та Росії27. 1892 р. у санкт-петербурзі засновано 
єврейську історичну та етнографічну комісію під егідою Товариства 
для поширення освіти між євреями. 1908 р. випускником петербурзь-
кого археологічного інституту, істориком-археографом сальвіаном 
Гольдштейном започатковані Єврейське історико-етнографічне то-
вариство (діяло до 1929 р.), журнал “єврейська старовина” та архів 
товариства. після революції 1917 р. у петрограді з ініціативи Григорія 
Красного-адмоні розпочали роботу архівні комісії “з історії антиєв-
рейських погромів в Росії” та “з дослідження процесів “про ритуаль-
ні вбивства””28. заснувати об’єднаний єврейський архів “ліквідованих 
буржуазних інституцій” (насправді Центрального бюро єврейських 
общин та його відділів, а також сіоністських організацій) спробував і 
Центральний комісаріат у єврейських національних справах 1919 р.29 
У Києві влітку 1919 р. під егідою всеукраїнської академії наук та з 
ініціативи іллі Галанта (у 1924–1929 рр. – керівник комісії) засновано 
єврейську історико-археографічну комісію, а в системі всеукраїнської 
академії наук створено кафедру єврейської культури. 1926 р. завідува-
чем кафедри став Йосип ліберберг, під керівництвом якого вона пере-
творилася на інститут єврейської пролетарської культури (існував до 
1936 р.). У складі інституту функціонував Центральний архів єврей-
ської преси, який комплектувався періодикою з країн європи, сШа 
та латинської америки30. 1929 р. у Центральному історичному архіві 
України в Києві засновано єврейську секцію, яка мала стати базою для 
майбутнього центрального архіву єврейських документів31. 

Єврейського дослідницького інституту YIVO (виник у результаті діяльності 
інституту, заснованого у вільнюсі для підтримки вчених гуманітарної галузі 
науки; 1940 р. передислоковано до нью-Йорку). 
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1921 р. у Берліні українськи-
ми євреями-емігрантами на чолі 
з уродженцем полтави іллею че-
риковером (1881–1943) засновано 
“Ostjüdisches Historisches Archiv” 
(“історичний архів східних євреїв”) 
з метою концентрації документів 
про єврейські погроми в Україні 
під час громадянської війни. по-
чаток архіву був покладений ще в 
Україні (Київ, 1919 р.)32. дружина 
чериковера, Ривка, упорядкувала 
архів і створила картковий ката-
лог. оскільки публікація докумен-
тів архіву через політичні причини 
була неможливою в більшовицькій 
країні, у квітні 1921 р. з допомо-
гою литовських дипломатів архів 
таємно вивезли через москву та 
Ковель до німеччини. Фінансову 
підтримку архіву надавали “Joint” 
та українські євреї сШа. директор 

архіву і. чериковер на початку 1923 р. анонсував семитомне видан-
ня документів архіву “Di geshikhte fun der pogrom bavegung in Ukraine, 
1917–1921” (“історія погромного руху в Україні, 1917–1921”). проте, 
незважаючи на фінансову підтримку, в т. ч. й польських єврейських 
організацій, проект чериковера не був реалізований через загальну не-
зацікавленість єврейської громади. Це дуже вразило архівіста: в лис-
ті до одного з лідерів американського робітничого сіоністського руху 
Баруха зукермана він написав – “ми ще не дозріли достатньо для на-
ціональної історичної роботи, створення архіву та публікації матеріалу 
про наше винищення”. згодом архів чериковера відіграв важливу роль 
на судовому процесі Ш. Шварцбарда у парижі (1926–1927), що сприя-
ло публікації документів33.

У 1919 р. у Берліні засновано архів всесвітньої сіоністської ор-
ганізації з метою зберігання документів сіоністських партій та рухів. 
ініціаторами створення архіву були член Генеральної сіоністської ради 
всесвітньої сіоністської організації, а згодом президент сіоністської 
федерації німеччини артур Хантке та Георг Герліц, який був директо-
ром цього архіву впродовж 1919–1955 рр. У 1933 р. архів переміщено 
з Берліну до єрусалиму34. Його статут затверджено на 24 сіоністсько-
му конгресі 1956 р. до головних функцій архіву належить збирання і 
зберігання історичних документів всесвітньої сіоністської організації, 
єврейського агентства “сохнут”, сіоністських організацій з усіх країн 

ілля чериковер,
(1881–1943 рр.) –

засновник історичного архіву
східних євреїв
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світу, діячів сіоністського руху35. 
сучасний Центральний сіоніст-
ський архів є одним із найбіль-
ших історичних архівів держави 
ізраїль. 1987 р. архів розпочав 
роботу в новій будівлі, чотири 
поверхи сховищ знаходяться під 
землею, два поверхи – над зем-
лею. в архіві зберігається по-
над 25 млн справ, 190 тис. книг, 
брошур і журналів, 120 тис. на-
йменувань газет, 40 тис. мікро-
фільмів, політичні, фізичні та 
геодезичні мапи від 70-х рр. ХіХ 
ст., 20 тис. плакатів, 400 тис. фо-
тографій та негативів. Швидкими 
темпами просувається переведен-
ня документів на цифрові носії: 
комп’ютерна система вже міс-
тить близько 2876 тис. докумен-
тів, 12518 тис. фотографій, мап і 
плакатів. в архіві створено мемо-
ріальну кімнату засновника сіо-
ністського руху теодора Герцля. 
Центральний сіоністський архів 
очолювали видатні архівісти із-

раїлю: алекс Бейн (1955–1971), міхаель Хейманн (1971–1990), Йорам 
майорек (1990–1998), професор Хаїм авні (2000–2008), головою Ко-

перший директор (1919–1955 рр.)
Центрального сіоністського архіву

Георг Герліц.
Фотоархів Центрального 

сіоністського архіву

У робочій кімнаті 
Центрального 
сіоністського 

архіву, 1948 р.
в центрі Георг 
Герліц (стоїть), 

перший зліва від 
нього алекс Бейн,

директор архіву 
в 1955–1971 рр.
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мітету дирекції (1994–2012) та 
директором архіву (2008–2012) 
був матітіяху дроблас, сьогод-
ні архів очолює  ігал сітрі.

першим архівом, що виник 
безпосередньо в ерец ізраель, 
став започаткований професо-
ром Шмуелем айзенштадтом 
1932 р. у тель-авіві архів-му-
зей єврейського робітничого 
руху. У 1920 р. робітничі рухи 
в ерец-ізраель об’єдналися 
в загальну федерацію єврей-
ських трудящих “Гістадрут”, 
яка відіграла провідну роль у 
поверненні євреїв на землю 
ізраїлю, створенні поселень, 
соціально-економічному роз-
виткові країни. Упродовж 
1948–1977 рр. представники 
робітничого руху очолювали 

уряд ізраїлю. отже, в сучас-
ному архіві сконцентровано 
не лише численні документи 
різних напрямів робітничого 
руху, профспілок, а й із розви-
тку економіки, промисловості, 
фінансової і банківської сфери, 
державотворення в ізраїлі36. 
сьогодні архів знаходиться в 
скрутних умовах, його висе-
лено зі спеціально збудовано-
го приміщення в центрі тель-
авіву і розміщено в шкільній 
будівлі, а штат працівників 
скорочено до п’яти осіб. од-
нак, це не означає зменшення 
цінності документів, якими 
дбайливо опікуються архівісти 
ізраїлю.

поява цих архівів все ж 
не вирішувала головної про-
блеми: документи з історії єв-
рейського народу були розпо-

Шмуель айзенштадт – засновник архіву-
музею єврейського робітничого руху

перший державний архівіст ізраїлю,
д-р. алекс Бейн
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рошені численними архівами країн 
діаспори, хоча б і єврейськими. істо-
рики добре усвідомлювали той факт, 
що досліджувати єврейську історію, 
а тим більше в ізраїлі, неможливо 
без створення загального архіву іс-
торії єврейського народу в єрусали-
мі, який би зібрав архівні документи 
з усіх країн світу. 

дослідник історії єврейських ар-
хівів в. лукін наголошує на провід-
ній ролі в створенні архівної системи 
ізраїлю українського єврея Бенціона 
дінура (дінабурга). він народився в 
містечку Хорол полтавської губернії 
1884 р., навчався у вільно, Берліні, 
де на його становлення як учено-
го значний уплив справив директор 
“Gesemtarchive” о. тойблер, Берні, 
петербурзі, в якому молодий ді-
нур співпрацював із с. дубновим та 
членами товариства для поширення 

освіти між євреями. в Києві дінур викладав єврейську історію та брав 
участь у розробленні програми діяльності єврейської історико-архео-
графічної комісії всеукраїнської академії наук. в одесі дінур читав 
лекції в інституті народної освіти, був активним учасником громад-
ських і літературних заходів37. дінур добре усвідомлював значущість 
документального архіву для формування національної історичної на-
уки в ерец-ізраель. відбуваючи у червні 1921 р. з одеси до єрусали-
ма, він накреслив план найважливіших справ, які мав на меті зробити, 

Бенціон дінур,
фундатор архівної системи держави

ізраїль, міністр освіти 
і культури ізраїлю

директор 
меморіального 

комплексу
яд вашем, 

професор Бенціон 
дінур показує 

президенту ізраїлю 
іцхаку Бен Цві 

документи архіву 
яд вашем
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“якщо удостоюся зійти в землю ізраїлю”. серед них – заснування цен-
трального єврейського архіву в єрусалимі. 

Учений відразу ж розпочав збирати документи з національної іс-
торії та вніс архівне питання на розгляд створених за його участю то-
вариства історії та етнографії ерец-ізраель і національної та універ-
ситетської бібліотеки (національна бібліотека ізраїлю), в якій щойно 
розпочав роботу відділ рукописних зібрань. водночас дінур розпочав 
пошуки єврейських документів у неєврейських архівах поза межами 
ерец-ізраель, спершу тих, що підтверджували права євреїв на історич-
ну батьківщину, та тих, що стосувалися статусу святих місць. в. лукін 
зазначив, що дінур убачав в архіві не лише “засіб організації історич-
ної науки, а й найважливіше знаряддя актуальної політики”: “Політич-
на боротьба за наші права не ведеться на рівні науки. У той час, як у 
наших супротивників на всі суттєві питання є заздалегідь підібрані і 
впорядковані документи, ми нишпоримо в пітьмі. Ми навіть не вміємо 
використовувати той матеріал, який у тій чи іншій формі маємо, і в 
ще більшому ступені не дбаємо про збирання матеріалів і документів 
та надання їх загальному керівництву для використання в потрібний 
момент… Багато документів знищуються, і нікого це не турбує, ба-
гато ще можна знайти і зібрати в процесі систематичної упорядко-
ваної роботи. Хто з нас, наприклад, знає що-небудь про ділянки землі 
та будівлі, про власність громад, або про ті будівлі, які відібрані у нас 
лише протягом останніх двох поколінь (в Єрусалимі, Шхемі, Шфарамі, 
Кфар Ясеф, навколо цфата та ін.)? Збирання всіх цих матеріалів, їх 
наукова систематизація є політичною необхідністю, і якщо не сьогод-
нішнього дня, то найближчого завтра. Погано, що ми не почали цю 
роботу ще вчора, оскільки багато найцінніших документів, які можна 
було врятувати лише кілька років тому, зараз вже не існують ..”38. У 
1920–1940 рр. Б. дінур посідав головне місце серед істориків, які співп-
рацювали із політичним проводом сіоністського руху в справі обґрун-
тування прав євреїв на створення держави в ерец-ізраель та заснування 
її столиці в єрусалимі.

значну роль відіграв дінур у реорганізації діяльності переведеного 
1933 р. з Берліну до єрусалиму архіву всесвітньої сіоністської органі-
зації. 1934 р. на чолі з дінуром була створена наукова комісія, до якої 
увійшли представники дирекції архіву та історики єврейського універ-
ситету. Комісія вирішила розширити галузь документування архіву за 
рахунок збирання матеріалів з історії сіоністського руху, починаючи 
з “Хібат Ціон” (“любов до сіону”), історії єврейського поселення в 
ерец-ізраель та архівів особового походження керівників сіоністського 
руху й ішува39. наступного року у вступній статті до першого числа 
щоквартальника “Ціон” дінур порушив питання про концентрацію в 
єрусалимі документів з історії єврейського народу поза межами істо-
ричної батьківщини. 1936 р. зусиллями дінура та його соратників у 
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єврейському університеті створено 
“факультет історії єврейського на-
роду і соціології євреїв”, діяльність 
якого вимагала заснування загально-
го центрального архіву історії єврей-
ського народу. в цей час до ерец із-
раель прибували історики-архівісти 
з німеччини, які не лише володіли 
науковими методами архівної робо-
ти, а й гостріше за інших усвідомлю-
вали потребу в заснуванні історич-
ного єврейського архіву в зв’язку з 
нацистською загрозою. провід серед 
них тримав Йозеф майзель, колиш-
ній бібліотекар єврейської общини 
Берліна. зусиллями майзеля та його 
соратників 1939 р. був створений 
єврейський історичний загальний 
архів, а для його підтримки засно-
ване товариство загального архіву. 
основу архіву склали єврейські документи, 1940 р. переміщені товари-
ством з німеччини, австрії та італії до єрусалиму. на початку 1943 р. 
товариство вповноважило дінура просити підтримки діяльності архіву 
в сіоністських організаціях. він звернувся до єврейського університе-
ту, який, на умовах того, що колекції архіву будуть передані під опі-
ку товариства історії та етнографії ерец-ізраель, погодився виділити 
архіву приміщення. відтак архів перейшов під загальне керівництво 
товариства історії та етнографії на чолі з дінуром, але його директо-
ром залишався майзель. У листопаді 1946 р. дінур звернувся до 22-го 
сіоністського конгресу з пропозицією визнати за єврейським історич-
ним загальним архівом право збирання документів з історії діаспори. 
4 січня 1947 р. у промові на церемонії відкриття оновленого архіву 
майзель визначив мету архіву: “Мета нашого архіву – зібрати і підго-
тувати до наукового використання, наскільки це можливо, історичні 
джерела нашого народу у всіх країнах розсіювання. Обрана нами галузь 
діяльності, занедбана досі, в останні роки стає все більш важливою. 
Ми хочемо влаштувати тут сховище для документів, що знаходяться 
як в Країні (Ізраїлі), так і в діаспорі, і проливають світло на історію 
нашого народу, його страждання і досягнення у всіх країнах світу про-
тягом усієї історії його існування”40. 

Реалізувати задумане було досить складно. впродовж другої світо-
вої війни багато архівів німеччини, австрії, чехії і словаччини, італії, 
Франції, Голландії та інших країн цілеспрямовано знищувалися нацис-
тами, інші – руйнувалися під час бойових дій. велика кількість архів-

Йозеф майзель,
засновник та перший директор 

єврейського історичного 
загального архіву
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них документів потрапила до спецсховищ нацистської адміністрації, 
державних та муніципальних архівів. єврейський історичний загальний 
архів не мав правового статусу, який би давав підстави його посланцям 
вимагати реституції документів. відтак заяву про реституцію зробили 
“Jewish Trust Corporation”, “Jewish Restitution Successor Organization” та 
інші єврейські організації*. допомогу у просування питання про рес-
титуцію надавали єврейська історична комісія мюнхена, організація 
“єврейського культурного відновлення”, єврейський університет єру-
салиму. в деяких випадках цим організаціям потрібно було вдаватися 
до юридичних дій для повернення архівів, в інших, як-то Бундесархіву 
в Кобленці, державних архівів Баварії, вюртемберга, нижньої саксо-
нії, посланці єврейського історичного загального архіву зустрічалися 
з повним розумінням. отже, фактично архів боровся за передавання 
документів до єрусалиму виключно на моральному ґрунті, маючи на 
меті концентрацію в ерец-ізраель документів знищених єврейських об-
щин41. на сьогодні ця діяльність архіву провадиться на аналогічних за-
садах, а для придбавання документів або їхніх копій залучаються бла-
годійні та спонсорські кошти.

потрібні були неабиякі зусилля для розшуку архівів. наприклад, 
старі архіви єврейської общини вормса знайдено в стіні собору, куди 
їх заховав муніципальний архівіст Фрідріх іллерт (1892–1966). муні-
ципалітет відмовився передавати ці архіви до єрусалиму, незважаю-
чи на заяву єврейських організацій, оскільки пергаменти XIII ст., як і 

* “Jewish Trust Corporation” (JTC) заснована 1950 р. у британській зоні 
окупації на північному заході німеччини як спеціальний орган для подання 
позовів про реституцію майна осіб та організацій, переслідуваних нацист-
ським режимом за расовою ознакою. припинила діяльність 1980 р.

аналогічну фундацію було засновано в нью-Йорку “Jewish Restitution 
Successor Organization” (єврейська організація із виплат компенсацій право-
наступникам, JRSO або IRSO) 1947 р. різними американськими та міжнарод-
ними єврейськими організаціями. від заснування, 15 травня 1947 р., вона мала 
назву “Jewish Restitution Commission”, а 1948 р. на вимогу американського 
військового командування змінила назву на JRSO. засновниками JRSO були 
дванадцять найбільших єврейських організацій світу, а саме: американські – 
американський єврейський комітет, американський еврейський об’єднаний 
розподільчий комітет “Joint”, організація єврейського культурного відновлен-
ня; британські – англо-єврейська асоціація, Рада депутатів британських єв-
реїв, Центральний британський фонд, Рада захисту прав і інтересів євреїв з 
німеччини; французька – Рада представників єврейських інституцій Франції; 
сіоністські – всесвітня ізраїльська організація агудас, єврейське агентство 
палестини; організація представників інтересів єврейської конгрегації в амери-
канській зоні окупації; міжнародна організація світовий сіоністський конгрес.

повноваження і функції JRSO перейшли до Конференції претензій “Claims 
Conference”, заснованої 1951 р. як орган, що має спонукати уряд німеччини 
до переговорів про матеріальну компенсацію євреям – жертвам нацистських 
переслідувань. Її засновником був президент всесвітнього сіоністського кон-
гресу наум Гольдман. Функціонує й дотепер. 
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документи XVI–XVIII ст. мали печатки німецьких імператорів. лише 
втручання канцлера ФРн Конрада аденауера дозволило дійти компро-
місного рішення в переговорах: оригінали архівних документів переда-
но до єрусалиму, а їхні фотокопії – до архіву муніципалітету вормса. 
довго тривали переговори з адміністрацією міста Гамбург, в архівах 
якого зберігалися документи ашкеназської громади альтони-Гамбурга-
вандсбека та сефардської общини за період 1812–1937 рр. після єврей-
ського погрому 1938 р. гестапо конфіскувало архів, але залишило його 
в муніципалітеті. архів, у якому налічувалося понад 3 тис. пінкасімів за 
300 років історії общин від їх виникнення до знищення, зберігав адво-
кат Ганс в. Герц. якоб якобсон уклав до архівних документів індекси. 
адміністрація міста та “Jewish Trust Corporation” вели дискусію щодо 
кожного документа аж до 1959 р., коли ухвалили компромісне рішення: 
оригінали матеріалів, що висвітлювали внутрішнє життя общин, пере-
дати на зберігання до єрусалиму, а копії залишити у Гамбурзі; оригі-
нали документів про взаємини общин із міською владою не вилучати 
в архівах Гамбурга, а для єврейського історичного загального архіву 
виготовити копії. єврейська община відня продемонструвала повне ро-
зуміння проблеми і передала цінні архівні документи (5 тис. справ) до 
єврейського історичного загального архіву*. натомість адміністрація 
федеральної землі Бургенланд (австрія) категорично відмовилася від-
давати архіви чотирнадцяти єврейських общин, які потрапили на збері-
гання до архіву міста айзенштадт 1938 р.42 

У січні 1968 р. уряд ізраїлю ухвалив рішення про реорганізацію 
єврейського історичного загального архіву на Центральний архів іс-
торії єврейського народу. сьогодні його колекції включають історичні 
документи в оригіналах і копіях (мікрофільмах та на цифрових носіях) 
зі східної, Центральної і західної європи, ісламських країн, північ-
ної і південної америки, південної африки та південної азії. в архіві 
зберігається понад 60 млн. аркушів документів, 1600 архівних фондів 

* однак 2011 р. 7700 членів єврейської общини відня подали судові по-
зови проти Центрального архіву історії єврейського народу щодо повернення 
документів XVII–XX ст. 2012 р. районний суд єрусалиму відхилив ці позови. 
з приводу цього державний архівіст ізраїлю яаков лозовік написав: “депо-
зитори [австрійські євреї], які передали ці документи, вважали, що цим вони 
підсилюють культурне значення молодої держави ізраїль як центру єврейсько-
го народу; вони були сповнені гордістю за свій внесок; вони не мали наміру 
повертати колекції назад”. Разом із тим я. лозовік указав, що в ізраїлі суди 
посилаються не лише на архівний закон 1955 р., а й поважають професійну 
думку державного архівіста / Weinthal B. Jerusalem District Court rejects law-
suit submitted by Vienna’s Jewish community to obtain documents from 17th-20th 
centuries / Benjamin Weinthal // The Jerusalem Post [Electronic resource]. – Mode 
of access: http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Israel-wins-case-to-
retain-Austrian-Jewish-archive.  
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общин, організацій та осіб, 18 млн. кадрів мікрофільмованих докумен-
тів, 15 тис. фотографій, 8 тис. друкованих листівок і плакатів, 1200 тис. 
вирізок із газет, 15 тис. книг з єврейської історії. після Й. майзеля 
директорами архіву були даніель Коен, аріє сегаль, адасса ассулін, 
сьогодні архів очолює Йохай Бен-Гедалья43. архів досі перебуває в уні-
верситетських будівлях, але невдовзі його буде переміщено до нової 
споруди національної бібліотеки ізраїлю. 

таким чином, на час заснування держави в ізраїлі вже функціонува-
ло три сучасних історичних архіви: Центральний сіоністський архів, ар-
хів-музей єврейського робітничого руху та Центральний архів історії єв-
рейського народу. Їм належав статус архівів “національних інституцій”.

У ході війни за незалежність у липні 1948 р. був створений ар-
хів армії оборони ізраїлю. спершу його вважали лише інтегральною 
частиною державного архіву ізраїлю, однак цей архів одночасно є 
структурним підрозділом міністерства оборони ізраїлю. державний 
архів ізраїлю розпочав свою діяльність 1949 р. під егідою секретаріату 
уряду ізраїлю у тимчасовому приміщенні в тель-авіві. на відміну від 
вищезгаданих архівів його мета полягала у зберіганні документів як 
попередніх адміністрацій, що функціонували на території ізраїлю, так і 
урядових департаментів та установ держави ізраїль. 

важливо підкреслити роль ще однієї особи з українського єврей-
ства, яка здійснила значний вплив на формування архівної галузі дер-
жави ізраїль. софія Юдіна народилася 31 серпня 1896 р. в Україні у 
містечку зіньків (сучасний зіньківський р-н полтавської області). май-
же відразу після народження софії родина емігрувала до пітсбургу в 
пенсільванії (сШа). Ще молодою дівчиною вона приєдналася до фе-
міністських та сіоністських рухів. 1929 р. софія отримала ступінь магі-
стра бібліотечних наук, закінчивши бібліотечну школу Колумбійського 
університету. до цього вона вже встигла набути досвід бібліотекаря, 
працюючи у системі публічної бібліотеки нью-Йорка. в 1921, 1925–
1927 рр. Юдіна під час відпусток працювала в єврейській національній 
і університетській бібліотеці (єрусалим), де впровадила американську 
систему каталогізації та методи бібліотечної освіти. 1924 р. на залучені 
американські кошти Юдіна організувала укладання бібліографії публі-
кацій єврейськими мовами в національній бібліотеці в єрусалимі. У 
нью-Йорку вона заснувала сіоністський архів і бібліотеку, а згодом 
під її редакцією світ побачили важливі довідники з історії палестини та 
сіоністських рухів. з метою обґрунтування створення держави ізраїль 
1948 р. Юдіна опублікувала бібліографічний покажчик видань “A List 
of References Leading to the Establishment of the Jewish State of Israel”. 
1949 р. с. Юдіна емігрувала до ізраїлю, де давид Бен-Гуріон, врахо-
вуючи заслуги, призначив її на посаду першого директора державного 
архіву ізраїлю. в архіві Юдіна запровадила класифікацію та укладання 
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переліків архівних документів, що вже надійшли на зберігання44. однак 
головний внесок софія Юдіна зробила у розробку архівного закону із-
раїлю. 

починаючи з 1948 р. і до ухвалення Кнесетом в січні 1955 р., було 
розглянуто кілька проектів ізраїльського архівного закону. перший 
проект (1949) подав від директорів Центрального сіоністського архіву 
алекс Бейн як “пропозиції до закону про зберігання історичних до-
кументів”. Усі агенції уряду, а також контрольовані ним центральні і 
місцеві інституції повинні були зберігати утворені в їхній діяльності 
документи. Різниця між урядовими і “національними інституціями” 
додержавного періоду не встановлювалася. інституції не мали права 
знищувати документи без згоди уряду. вони зобов’язувалися переда-
вати документи, вже непотрібні для їхньої поточної діяльності, до іс-
торичних архівів. до уваги бралися історичні архіви, які вже існували 
в ізраїлі на час заснування держави. Їм надавалося таке ж саме значен-
ня як військовому та державному архівам. Ключовим було положення 
про заснування вповноваженого архівного органу, який від імені уряду 
визначав правила зберігання, знищення та систематизації документів. 
Цей орган мав би включати представників уряду, військового архіву, 
Центрального сіоністського архіву та єврейського історичного загаль-
ного архіву. Ще одне важливе положення проекту закону торкалося 
заборони на вивезення документів за межі держави, особливо тих, що 
стосувалися історії єврейського народу та землі ізраїлю. на вивезення 
потрібен був би спеціальний дозвіл уряду, “підкріплений авторитетним 
висновком уповноваженого архівного органу”. Уряд також отримував 
право фотографувати і копіювати документи перед їхнім вивезенням. 
Голова секретаріату уряду за пропозицією уповноваженого архівного 
органу мав би встановлювати строки передавання документів від інсти-
туцій до архівів та інші правила, необхідні для реалізації закону. під 
час розгляду цього проекту було запропоновано вилучити з під контр-
олю уряду архіви релігійних інституцій, а також включити до складу 
уповноваженого архівного органу єврейську національну бібліотеку45. 

другий проект (січень 1950 р.) запропонував Бенціон дінур, на той 
час депутат Кнесету від партії мапай, а згодом – міністр культури та 
освіти ізраїлю (1951–1955). зокрема, він висунув принципове положен-
ня щодо заборони вивезення історичних документів46. 

третій проект (червень 1950 р.) запропонувала софія Юдіна. вона 
вважала, що архівний закон є суттєвим елементом архівної політики. 
за основу Юдіна взяла закони сШа в архівній галузі47. перший пункт 
проекту визначав статус державного архіву як центрального архіву іс-
торичних документів ізраїлю, в т. ч. звукових та фільмових матеріалів. 
згідно з другим пунктом директор отримував право контролювати всі 
документи урядових агенцій та вимагати передавання цінних докумен-
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тів на зберігання до архіву. третій пункт вимагав від агенцій переда-
вати документи до архіву кожні п’ять років. документи попередніх 
турецьких і британських органів влади мали б бути передані на збері-
гання до архіву негайно. проект Юдіної передбачав створення архів-
ної ради в складі директора державного архіву як її голови, керівників 
урядових департаментів, секретаря Кнесету, представників бібліотек 
та істориків. до функцій ради належало визначення видів документів, 
що підлягали передаванню до архіву, та надання порад державному 
архівісту стосовно правил розпорядження (знищення) документами. 
однак у цьому проекті не йшлося про включення до архівної ради 
представників інших архівів, що спричинило конфліктну ситуацію. пе-
редбачалося також передавання до архіву всіх надрукованих урядом і 
його департаментами видань та заснування бібліотеки у складі архіву з 
метою депонування всіх виданих в ізраїлі книг, газет, фільмів тощо48. 

аналіз проектів Бейна та Юдіної показав, що в першому фактично 
не передбачалося закріплення за архівом контролю поточного діловод-
ства в урядових установах. другий спирався на американський “Federal 
Records Act” (1950), а відтак передбачав не лише архівний, а й загаль-
ний урядовий нагляд. проте Юдіна випустила з поля зору питання про 
переміщення архівних документів за межі ізраїлю або в приватні руки, 
а також ігнорувала місцеві архіви. така її позиція була зрозумілою, 
оскільки в аналізованих нею американських законах йшлося лише про 
федеральні архіви, а архіви штатів спиралися у своїй діяльності на ар-
хівні закони штатів і були незалежні від національного архіву сШа.

від міністерства юстиції проекти закону аналізував сімха Розен-
таль. насамперед він визначив, які архіви ізраїлю вже підпали під дію 
раніше прийнятих законів. Це були манускрипти та книги, що з’явилися 
на світ у період до 1700 р. (“Antiquities Ordinance”*). стосовно нових 

* 1918 р. британці ухвалили “Antiquities Proclamation”, у якій ішлося про 
важливість культурної спадщини регіону, та вжили заходів для надання про-
фесійного і правового статусу археологічним старожитностям й уникнення 
релігійного та магічного значення, яке їм надавалося центрами пілігримів. 
вони заснували палестинський археологічний музей, у якому розмістили ад-
міністрацію департаменту старожитностей Британського мандату, публічну 
галерею, бібліотеку, архів і сховище археологічного матеріалу. директор де-
партаменту старожитностей – археолог джон Гастан проаналізував турецький 
закон про старожитності “Ottoman Law of Antiquities” (1884 р.), законодавство 
сусідніх країн, консультувався з археологами та урядовцями і 1920 р. ініціював 
прийняття “British Mandate Antiquities ordinances”. Цей декрет наділяв Цивіль-
ний уряд палестини правами власності на рухому і нерухому культурну спад-
щину, покладав на місцеві, а не на колоніальний, бюджети витрати на захист 
культурної спадщини. поточні питання, у т. ч. і продаж артефактів, ставали 
сферою регулювання департаменту старожитностей. на вимогу археологів і 
туристів щодо доступу до археологічного матеріалу, до декрету було включе-
не положення про продаж артефактів, непотрібних національним сховищам. 
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документів “Archives Regulations” (1935) визначали лише терміни збе-
рігання судових справ: цивільні та земельні знищувалися через 15 ро-
ків після ухвали суду, кримінальні – після того, як особа відбула пока-
рання або сплатила штраф. відповідно до правил від 25 серпня 1950 р. 
документи муніципальних судів знищувалися через 30 днів після ого-
лошення рішення суду в “Official Gazette”. “Press Ordinance” вимагав 
депонування опублікованих комерційних каталогів, обіжників, торго-
вих оголошень у міністерстві освіти та районних комісіонерів. 

далі Розенталь проаналізував французькі та американські архівні 
закони і порівняв їх із існуючим законодавством ізраїлю та ситуацією в 
архівній сфері. Головна відмінність полягала в розумінні поняття “ста-
рі документи”. архівні документи, накопичені до заснування держави, 
в основному знаходилися в “національних інституціях” поза сферою 
впливу держави, тому на них неможливо було поширити архівне за-
конодавство. Хоча Розенталь значною мірою спирався на американські 
архівні закони, міністерство юстиції в остаточному проекті закону на-
дало загальне визначення поняттю “архівний матеріал”. воно уникло 
розрізнення між архівами державних і місцевих органів, визначення 
власності та походження документів; не було відмінностей між доку-

прийняття рішення щодо цінності археологічного матеріалу покладалося на 
директора департаменту старожитностей та Консультативну раду, які мали 
право видавати ліцензії на торгівлю антикваріатом. ст. 21 палестинського 
мандату ліги націй (1922 р.) надавала право наукового доступу національ-
ним й іноземним ученим (з країн-членів ліги націй). 1929 р. було ухвалено 
“Antiquities Ordinance” № 51, який став правовою основою захисту культурної 
спадщини в ізраїлі та палестині. він визначив торгівлю артефактами як сферу 
бізнесу, а особу, яка ним займалася, –  дилером. в “Antiquities Rules” (1930 р.) 
ішлося про видавання ліценцій на цей бізнес, у т. ч. й на здійснення експорту 
старожитностей (ст. 4): процедуру подання заявки, критерії для отримання 
ліцензії, обов’язки департаменту старожитностей щодо ліцензування. Кожен 
дилер повинен був інформувати покупця про необхідність отримання дозволу 
на експорт. палестинські та єврейські родини, роками задіяні в бізнесі старо-
житностями, після його унормування, були зобов’язані здобувати офіційний 
дозвіл на цей вид підприємництва, сплачувати за ліцензію, подавати депар-
таменту старожитностей для перевірки списки артефактів і ціни на них. Хоча 
система не працювала досконало, торгівля старожитностями була легалізо-
вана. див.: Kersel M. Morag. The Trade in Palestinian Antiquities / Morag M. 
Kersel // Jerusalem Quarterly. – Institute of Jerusalem Studies, 2008. – № 33. – 
P. 25–26. 

ізраїльський департамент старожитностей засновано 26 липня 1948 р., од-
нак до 1978 р. він фактично працював, спираючись на законодавство часів 
Британського мандату. лише 1978 р. британське законодавство замінено зако-
ном про старожитності, ухваленим Кнесетом. див.: ізраїльський департамент 
старожитностей. науковий архів 1919–1948 рр. [електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.iaa-archives.org.il/archives.aspx.
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ментами, створеними державою, та 
документами, якими держава воло-
діє. Більше того, законодавці закрі-
пили певні обов’язки за власниками 
приватних архівів стосовно доку-
ментів з історії єврейського народу 
та землі ізраїлю, особливо в частині 
їхнього переміщення за межі держа-
ви, а також не обійшли увагою до-
кументи сіоністського, релігійного 
та іноземного походження. однак, 
як зазначав п. алсберг, за перші 
30 років дії закону державний архі-
віст із політичних міркувань ніколи 
не поширював свою владу на архіви 
християнських та мусульманських 
інституцій та приватних осіб49. 

Розенталь також звернув увагу 
на американську практику призна-
чення державного архівіста. в зако-

ні про заснування національного архіву та адміністрації документації 
сШа (1934) визначалося, що архівіст сШа призначається на посаду 
президентом сШа. однак у законі 1949 р. це право віддавалося керів-
никові адміністрації служб загального призначення*. аналіз ситуації 
показав, що міністерство освіти і культури було б найбільш придатним 
для того, щоб йому підпорядкувати державний архів ізраїлю, однак, 
з іншого боку, краще було б надати архіву незалежний від відомств, 
політики та партійних фракцій статус. відтак Розенталь зробив висно-
вок про необхідність підпорядкування архіву офісу прем’єр-міністра 
ізраїлю50. 

У питанні вивезення архівних документів Розенталь розрізняв 
право на копіювання творів художньої літератури та мистецтва і пра-
во власника документів, порушення якого він намагався уникнути. У 
французькому законодавстві йшлося про класифікацію таких докумен-

* відповідно до чинного закону сШа про національний архів і адмі ні-
страцію документації “National Archives and Records Administration” (44 U.S.с. 
Chapter 21, § 2101 (3), § 2102, § 2103 (а)), уведеному в дію з 1 квітня 1985 р., 
національний архів сШа має статус незалежної агенції. архівіст сШа при-
значається на посаду президентом сШа за порадою та зі згоди сенату. при-
значення здійснюється без урахування політичних упливів, виключно на під-
ставі професійної кваліфікації, потрібної для виконання обов’язків архівіста 
сШа. він звільняється з посади президентом сШа, який повинен пояснити 
причини звільнення обом палатам Конгресу сШа.

державний архівіст ізраїлю,
професор авраам пол алсберг 

(1919–2006, 
архівіст у 1971–1990 рр.)
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тів. У випадку давніх актів необхідною була б публікація їхніх реєстрів 
державним архівістом. Французький закон від 31 грудня 1913 р. за-
бороняв без дозволу уповноважених архівних органів копіювання, фо-
тографування, внесення змін до текстів або зовнішнього вигляду цих 
документів, вивезення їх за кордон. автор або власник мав права й 
обов’язки щодо забезпечення збереженості документів. він мав би бути 
зацікавленим у державній реєстрації його архівів, оскільки вона підви-
щувала їхню цінність. тут Розенталь наполягав більше на проведенні 
роз’яснювальної роботи, ніж на застосуванні примусу. державний ар-
хівіст мав би пропонувати приватним власникам передавати їхні архіви 
на зберігання державі, залишаючи за ними право визначення умов до-
ступу та використання. однак Розенталь зазначав, що, доки реєстр не 
буде складено, не може йтися й про заборону вивезення документів за 
кордон. він також запропонував увести представників таких архівів, 
як Центральний сіоністський архів, до складу архівної ради. Це умож-
ливило б непряме поширення архівного законодавства на архіви “на-
ціональних інституцій”. У французькому законі йшлося про 100-річний 
період, після закінчення якого інституції передавали свої документи на 
зберігання до архіву, в німецькому законі 1931 р. цей період визначався 
в 30 років. однак, на погляд Розенталя, на той час питання про термі-
ни передавання документів не було суттєвим для молодої ізраїльської 
держави. питання про знищення нецінних документів він відніс не до 
дії закону, а до унормування правилами51. 

після розгляду поданих проектів у квітні 1951 р. у міністерстві юс-
тиції почалася дискусія. основними положеннями, стосовно яких вона 
набула особливої гостроти, були: 1) статус державного архіву ізраїлю 
та державного архівіста ізраїлю. обговорювалося дві альтернативні 
пропозиції. перша – надати державному архіву ізраїлю статус незалеж-
ного органу, окремого від будь-яких міністерств уряду. віддати право 
призначення державного архівіста ізраїлю президенту ізраїлю, канди-
датуру обирати за рекомендацією комітетів Кнесету. друга – надати 
державному архіву ізраїлю статус підрозділу в урядовому міністерстві 
(офісі прем’єр-міністра, у складі міністерства освіти і культури або 
міністерства юстиції). віддати право призначення державного архівіс-
та ізраїлю прем’єр-міністру або відповідному міністру; 2) питання про 
право державного архівіста ізраїлю здійснювати контроль над доку-
ментами в державних інституціях (тобто над документами поточного 
діловодства). альтернатива цій пропозиції полягала у тому, щоб зали-
шити право контролю за прем’єр-міністром, яке він мав реалізовувати, 
консультуючись із вищою архівною радою.

24 квітня 1951 р. міністр юстиції пінхас Розен у своєму мемо ран-
думі висловив сумніви щодо поширення державного впливу на влас-
ни ків приватних архівів. на це питання с. Розенталь ще раз відповів 
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ро з’яс ненням законодавства про обіг старожитностей на території 
ізраїлю та вказав на право директора департаменту старожитностей 
обліковувати та фотографувати артефакти перед їхнім вивезенням. 
однак жодної заборони на вивезення приватних архівів не може бути 
накладено, доки не існує реєстру приватних архівів.

Юридичні радники офісу прем’єр-міністра та міністерства осві-
ти і культури звернули увагу на те, що проект закону втратив поло-
ження про встановлення конкретних строків передавання документів 
від урядових департаментів до державного архіву ізраїлю. вони та-
кож уважали, що відсутність у державного архівіста права контролю 
за управлінням документацією в урядових департаментах спричинить 
безвідповідальне знищення цінних документів замість вчасного переда-
вання їх на зберігання до державного архіву.

міністерство освіти і культури через свого юридичного радника 
пропонувало покласти відповідальність за реалізацію архівного закону 
на це міністерство. Б. дінур, як міністр освіти і культури та голова істо-
ричного товариства, пропонував здійснювати призначення державного 
архівіста у консультаціях із його міністерством. він наполягав на тому, 
щоб до закону включили положення про обов’язок громадян ізраїлю 
інформувати державний архів про усі архівні матеріали національної 
цінності, що знаходяться в їхній власності, передавати на зберігання 
до державного архіву або іншого архівного закладу копії цих доку-
ментів, але залишити за ними право визначати умови доступу до них. 
Більше того, дінур пропонував надати всім архівам право верифікації 
історичних документів. У цій пропозиції відчувався аспект сприяння 
розвиткові історично-наукової діяльності архівів. однак міністр знов 
випускав з поля зору питання контролю за управлінням документацією 
(records management) в урядових міністерствах.

на завершення дискусії було укладено остаточний білль, який 
отримав назву “Archival Law – 5712-1952”. через багатоваріантність 
пропозицій положення біллю мали по кілька альтернативних версій. 
положення про призначення державного архівіста на той час мало 
три версії: “прем’єр-міністр”, “прем’єр-міністр у консультаціях із 
міністром освіти і культури”, “призначення Урядом”. відтак Комітет 
міністрів обрав третю версію, яка задовольняла або не задовольняло 
відразу всіх учасників дискусії. положення про склад вищої архівної 
ради було сформульовано таким чином, щоб до неї увійшли як пред-
ставники урядових департаментів, так і інших зацікавлених інституцій. 
положення про право державного архівіста здійснювати контроль за 
управлінням документацією в урядових департаментах було понов-
лено. отже, в остаточному варіанті біллю, опублікованому 21 липня 
1952 р. у “Gazette”, було враховано більшість пропозицій, представле-
них софією Юдіною.
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однак після публікації надійшли дві скарги. перша – від директора 
архіву армії оборони ізраїлю, який категорично заперечував підпоряд-
кування свого архіву державному архіву ізраїлю і просив залишити 
його у складі міністерства оборони. друга – від асоціації місцевих рад 
і муніципалітетів, яка вважала дискримінацією той факт, що ця органі-
зація не була представлена у вищій архівній раді52.

Розгляд біллю в Кнесеті розпочався 28 червня 1952 р. Б. дінур як 
міністр освіти і культури представив його у першому читанні. Фрак-
ції як опозиційних, так і коаліційних партій розгорнули дискусію на-
вколо питання про право державного архівіста на контроль приватних 
архівів та укладання їх реєстру. Ще одним спірним положенням було 
підпорядкування державного архівіста прем’єр-міністру. припущення 
того, що архіви політичних партій, які також мали статус приватних, 
підпадуть під контроль держави, призводило до висновку про те, що 
всі партійні секрети стануть відомими широкій публіці. а той факт, 
що державний архівіст буде контролюватися прем’єр-міністром, по-
роджував думку про його залежність від політичної позиції правлячої 
партії, яка заради своїх інтересів зможе приховувати або вилучати до-
кументи з архівів та інтерпретувати історію залежно від партійних ін-
тересів. отже, у першому читанні білль не пройшов. 

два роки по тому його було представлено в Кнесеті вдруге та втре-
тє, після чого білль направили на розгляд Комітету освіти і культури. 
в Комітеті його розглядали 16 разів, було представлено 34 поправки, 
які головним чином стосувалися вже багаторазово обговорюваних по-
ложень, згаданих вище. однак кілька поправок варті уваги. У першій з 
них ішлося про заборону вивезення архівних документів за межі ізраї-
лю (попередню версію цього положення було вилучено). друга поправ-
ка мінімізувала політичні впливи під час обрання кандидатури на по-
саду державного архівіста ізраїлю: попередню версію було доповнено 
словами “призначати на посаду після консультацій з вищою архівною 
радою”. остання зміна стосувалася терміна “архівний матеріал”, який 
поширювався на документи всіх інституцій без розподілу на державні 
чи приватні. Головний чинник, що впливав на його визначення,  – цін-
ність документів для історії нації53. 

архівний закон ухвалено Кнесетом 17 січня 1955 р., однак потрібні 
були роки для того, щоб він запрацював на належному рівні. на той час 
не існувало жодного підзаконного акта, який би роз’яснював механізм 
імплементації закону. 

архівний закон чітко визначав сім членів вищої архівної ради: 
державний архівіст (голова), представники міністерства освіти і куль-
тури, археологічної наглядової ради, архіву армії оборони ізраїлю, 
національної бібліотеки ізраїлю, Центрального сіоністського архіву, 
єврейського історичного загального архіву. Крім цього, уряд мав пра-
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во визначати департаменти й архіви, представники яких могли входити 
до складу ради. Будь-яке інше призначення мало б попередньо обго-
ворюватися в раді. отже, як пише п. алсберг, не знайдеться жодного 
пояснення, крім політичних міркувань, укладеному с. Юдіною спис-
ку з 36 осіб, яких прем’єр-міністр призначив у перший склад вищої 
архівної ради. там були представники Гістадруту, руху робітничих 
поселень, єврейської агенції тощо. відтак у складі ради тривали по-
стійні зміни. нарешті, у 1972 р. державний архівіст у консультаціях 
із прем’єр-міністром виробив порядок призначення членів вищої ар-
хівної ради. визначалося 4 сектори по 10 представників у кожному: 
сектор урядових департаментів, неурядових публічних інституцій, іс-
торичних архівів, експертів у сфері архівів та різних галузях науки. Це 
дозволило утримувати баланс між секторами, забезпечувало незалеж-
ність ради від уряду та її професійність54. 

перше засідання вищої архівної ради, 6 серпня 1956 р., не обійшло-
ся без конфлікту, підставою якого став архівний закон. відкривав засі-
дання чинний на той час міністр освіти і культури залман аранн. після 
того, як він сказав слова, яких від нього вимагав обов’язок, аранн пере-
дав свої повноваження представнику міністерства і “негайно” покинув 
засідання на знак протесту проти факту, що імплементація закону була 
покладена урядом на прем’єр-міністра. очевидно, що міністерство 
освіти і культури під час обговорення архівного закону претендувало 
на керівну роль в архівній галузі та намагалося всіма способами поста-
вити державний архів і державного архівіста в залежність. певною мі-
рою це відбувалося через особисті погляди Бенціона дінура. не можна 
недооцінювати його внесок у становлення архівної галузі ізраїлю, який 
вже підкреслено в публікаціях в. лукіна. проте дінур забував, що як 
будь-яка жива людина він не вічний, а з його відходом від справ дер-
жавний архів міг би потрапити у “полон”, як це сталося в сполучених 
Штатах америки (у 1949–1984 рр. національний архів сШа був підпо-
рядкований адміністрації служб загального призначення, що негатив-
но впливало на його діяльність*). однак ізраїльські законодавці все ж 
таки знайшли розумне рішення, яке забезпечувало в тій чи іншій мірі 
незалежний статус державного архіву та державного архівіста, дозво-
ляло їм уникнути політичних та відомчих впливів. на першому засідан-
ні а. Бейн, який на той час був директором Центрального сіоністського 
архіву, виголосив блискучу промову про архівний закон і проблеми, 

* про боротьбу колективу національного архіву сШа за статус неза-
лежної агенції дивись у щоденнику 6-го архівіста сШа Роберта марка вор-
нера “Щоденник мрії: історія руху за незалежність національного архіву, 
1980–1985”: Warner R. M. Diary of a Dream: A History of the National Archives 
Independence Movement, 1980–1985 / Robert M. Warner. – Metuchen, NJ. and 
London : The Scarecrow Press, 1995. – 211 р.
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із ним пов’язані. наприкінці засідання вища архівна рада ухвалила 
рішення рекомендувати прем’єр-міністру призначити алекса Бейна 
першим державним архівістом ізраїлю55. він очолював архівну галузь 
ізраїлю до березня 1971 р. після нього на посаду державного архівіста 
було призначено видатного ізраїльського історика-архівіста, професора 
авраама пола алсберга (1971–1990), за ним професора Ревена ярона 
(1990–1992), далі – професора івіатара Фрізела (1993–2001), доктора 
тувія Фрілінга (2001–2004), доктора ієхошуа Френдліха (2005–2011). 
сьогодні архівною галуззю ізраїлю керує державний архівіст, доктор 
яаков лозовік (з 2011 р.), який раніше очолював архів яд вашем*. 
зміни до архівного закону ізраїлю вносилися 1964 р., 1981 р. та 2009 р. 
зокрема, вони стосувалися удосконалення процедури розсекречування 
документів, які зберігаються в державному архіві ізраїлю, приватних 
архівів та електронних документів56.

таким чином, прийняття архівного закону закріплювало структуру 
архівної системи ізраїлю, яка включає різні типи архівів. найкращим 
чином вона може бути представлена на блок-схемі, укладеній та наді-
сланій авторові цієї статті членом асоціації ізраїльських архівістів зоар 
алуфі:

* список державних архівістів ізраїлю уточнено за допомогою веніаміна 
лукіна.

державний 
архівіст ізраїлю,
д-р. яаков лозовік 
(з серпня 2011 р.).
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Примітка: Публічними вважаються центральний сіоністський архів, 
центральний архів історії єврейського народу та інші архіви з аналогічним 
статусом. Архіви державних відомств - архіви електричної та залізничної 
компаній, компанії із водопостачання тощо. Архіви місцевих рад – архіви тих 
населених пунктів, що не мають статусу міста. 

за спеціальним законом про меморіалізацію Катастрофи і Героїзму 
функціонує архів яд вашем, який є частиною меморіального комп-
лексу яд вашем. закон, ухвалений Кнесетом з ініціативи Бенціона ді-
нура 1953 р., не має аналогів у жодній країні. він спрямовує діяльність 
архіву яд вашем на збирання й увічнення пам’яті 6 мільйонів євреїв, 
загиблих у другій світовій війні. 

документування Катастрофи європейського єврейства було запо-
чатковано ще під час перебігу подій Шоа. Це воістину героїчний вне-
сок єврейських істориків-архівістів, які, ризикуючи життям, збирали 
документи, свідчення, вели записи на окупованій території, у концта-
борах та гетто. одним із таких справжніх героїв був польський істо-
рик емануель Рінгельблюм – засновник архіву варшавського гетто та 
групи “онег Шаббат”. Рінгельблюм народився 2 листопада 1900 р. у 
місті Бучач (сучасна тернопільська область, Україна). 1927 р. захис-
тив дисертацію з історії середньовічної єврейської общини варшави, 
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був автором майже 130 праць про 
історію євреїв польщі, брав участь 
у сіоністському русі та всесвітньо-
му сіоністському конгресі в Женеві 
(1939), роботі “Joint”. перші кроки 
до заснування архіву Рінгельблюм 
зробив у жовтні 1939 р. як голова 
єврейської організації соціальної 
самодопомоги “Координація”. де-
легації з провінційних міст польщі 
щодня прибували до офісу, щоб 
розповісти про страждання поль-
ського єврейства, а вчений запису-
вав їхні історії. згодом він почав, 
спершу щотижня, пізніше – що-
місяця, писати огляди та есе про 
знищення єврейської інтелігенції, 
нацистську політику в єврейському 
питанні. із заснуванням варшав-
ського гетто архів “онег Шаббат” 
функціонував як справжній архів-
ний заклад із постійними співробіт-
никами, серед яких були: авраам 

левін, перець опочинський, секретар архіву еліягу Гутковський, Ра-
хель ауербах, єжи вінклер, н. тайтлман, Кампелмахер, даніель Фліг-
ман, доктор джеліна левін, єгошуа перла, іцхак Бернштейн, Густава 
ярецька, сесілія слапак, селім Бернгольц, нахум Ремба, Йонас тар-
ков, естер мангел, Хенріка лазаверт, менахем ліндер, ієгуда Фельд. 
Коли до гетто були депортовані євреї ще з 60 міст і селищ польщі, 
в архіві з’явилися “позаштатні” працівники. Робота архіву трималася 
в секреті. архів готував і передавав за кордон звіти, які містили ві-
домості про вчинені нацистами злочини проти польського єврейства, 
друкував на маймеографі та розповсюджував серед в’язнів гетто бюле-
тень. Головним принципом роботи архіву була об’єктивність і правда 
в документуванні кожної події. збиралися документи, спогади, щоден-
ники, які відбивали вступ нацистської армії на польську територію, де-
портації, погроми, ліквідацію в’язнів, ставлення нацистів та поляків до 
євреїв, соціально-економічну ситуацію, культурне та релігійне життя 
в гетто, діяльність юденратів, примусову працю євреїв, проблеми хар-
чування, комунікації із зовнішнім світом, санітарний стан та хвороби 
тощо. працівники архіву здійснювали й науково-дослідну роботу, на 
базі зібраних документів писали монографії, вели щоденні записи про 
події майже на кожній вулиці гетто, а також персональні щоденники. 
архів ініціював написання в’язнями, які прибули до варшави з інших 

засновник і керівник архіву 
варшавського гетто “онег Шаббат”
емануель Рінгельблюм із сином Урі
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місць, спогадів та інших свідчень про життя до війни та в гетто. збира-
лися матеріали про участь євреїв у польсько-німецькій війні у вересні 
1939 р., прояви антисемітизму в польській армії, в результаті яких євреї 
були змушені вибувати з регулярних військ до спеціальних єврейських 
батальйонів. архів також проводив анкетування в’язнів гетто у 1941 та 
1942 рр. щодо набутого під час війни досвіду та перспектив післявоєн-
ного розвитку польського єврейства. на початку 1942 р. архів розпо-
чав колективну працю “два роки з половиною”, яка мала охопити всі 
сфери єврейського життя в гетто. наприкінці лютого 1943 р. Рінгель-
блюм з родиною вибрався з варшавського гетто та сховався в бункері 
Крися, проте напередодні повстання він повернувся до гетто, щоб за-
ховати другу частину архіву “онег Шаббат” (першу було запечатало 
в молочні бідони й заховано ще восени 1941 р.). нацисти арештували 
вченого і відправили до табору травники. звідти йому знов вдалося 
вибратися і заховатися у варшаві. невдовзі він повернувся до бунке-
ра Крися, де разом із авраамом (адольфом) Берманом працював над 
монографією про долю єврейських письменників в окупованій польщі. 
7 березня 1944 р. бункер Крися було викрито нацистами, всі його меш-
канці відправлені до концтабору павяк, а через три дні розстріляні57. 
“Ми всі приречені на смерть, всі загинуть, і тільки ці томи архіву за-
лишаться пам’яттю про мільйони євреїв Польщі, пам’яттю про їхні 
страждання і про їхню боротьбу”58, – писав емануель Рінгельблюм. 
окремі частини архіву “онег Шаббат” знайдено 1946 та 1950 рр. і пе-
редано на зберігання до єврейського історичного інституту у варшаві. 
архів налічує понад 2 тис. одиниць зберігання і включений до переліку 
писемних пам’яток програми ЮнесКо “пам’ять світу”. 

в окупованій нацистами польщі діяв також архів єврейського на-
ціонального комітету на “арійській стороні”, заснований авраамом та 

читальна зала 
архіву яд вашем. 
Фото л. левченко, 
2014 р.
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Беті Берманами, який збирав документи єврейського підпілля, Коорди-
наційного комітету, єврейського національного комітету, організації 
єврейського спротиву. У звіті архіву від 24 травня 1944 р., надісланому 
за кордон, зазначено, що обсяг зібраних документів дорівнює 100 що-
денникам, свідченням та документам інших видів59. 

першим в ізраїлі, 19 квітня 1950 р., з метою увічнення пам’яті жертв 
Шоа було створено архів у домі борців гетто імені іцхака Кацнельсо-
на в кібуці Бейт лохамей ха-Геттаот. Його відкриття було приурочене 
до сьомої річниці повстання у варшавському гетто. архів зберігає до-
кументи організації “Жигота” за період після знищення варшавського 
гетто в травні 1943 р. до звільнення польщі в січні 1945 р. (7 тис. до-
кументів передано до архіву а. Берманом), колекції в’язня гетто, по-
ета і. Кацнельсона, єврейської організації “Координація”, французько-
го відділення організації врятування дітей “OSE”, представника ієшуви 
польщі авраама таненбаума, розпорядження юденрату лодзинсько-
го гетто, педагога януша Корчака, понад 750 дитячих автобіографій, 
100 тис. фото, аудіо, відео документів60.

сучасний архів яд вашем меморіального комплексу яд вашем 
веде свій початок від єврейських історичних комісій, заснованих у ні-
меччині й окупованих нею країнах відразу після їхнього звільнення, в 
т. ч. Центральної єврейської історичної комісії польщі (1944–1947 рр., 
нині – єврейський історичний інститут у варшаві, досліджує проблеми 
Голокосту) та мюнхена, документаційних центрів Братислави, Будапе-
шта, відня, лінца, колекцій документів, зібраних різними єврейськими 
організаціями, такими, як “Jewish aid and rescue” (“єврейська допомо-
га та порятунок”), “Displaced Persons” (“переміщених осіб”)61. У за-
коні про меморіалізацію Катастрофи і Героїзму “Martyrs’ and Heroes 
Remembrance (Yad Vashem) Law 5713-1953” 1953 р. визначено завдан-
ня і функції архіву яд вашем: “збирання і передавання на батьківщину 
матеріалу, що стосується всіх представників єврейського народу, які 
віддали своє життя, боролися і повстали проти нацистського ворога і 
його колаборантів; увічнення пам’яті людей, общин, організацій та ін-
ституцій, знищених лише через те, що вони були єврейськими…”62. 

з 1953 р. до теперішнього часу архів яд вашем не лише попо-
внився мільйонами документів в оригіналах і копіях (на мікрофільмах 
та цифрових носіях), але й провів значного обсягу роботу із виявлення 
свідчень про Шоа в архівах країн європи, описування колекцій, публі-
кації документів, організації виставок тощо. 

1969 р. за ініціативою державного архівіста ізраїлю пола алсберга 
архів яд вашем реорганізовано. в його складі почали функціонувати: 
відділ офіційних архівів і юридичних матеріалів; відділ архівів доку-
ментаційних центрів, особових архівів, свідчень очевидців, тверджень 
та приватних колекцій; відділ музейних виставок та фотографій; від-
діл записування свідчень і заяв очевидців; департамент каталогізації 
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і читальних залів. Разом з тим було розроблено і затверджено перші 
правила роботи архіву “Material in the Yad Vashem Archives: Rules for 
Registry, cataloguing, consultation, planned acquisition, reporting” (“ма-
теріал в архіві яд вашем: правила реєстрації, каталогізації, консуль-
тацій, планування надходжень, звітування”), визначено умови доступу 
до документів63. У вересні 1989 р. в архіві створено відеостудію для за-
пису свідчень людей, які пережили Шоа. перші записи робили на відео 
та аудіокасетах. архівом видано англійською мовою путівники неопу-
блікованих матеріалів періоду Голокосту – 1970 р., 1972 р., 1975 р., 
1977 р., 1979 р., 1981 р.64; довідники до архівів та колекцій документів 
президента союзу єврейських общин Румунії професора Уїльяма Філ-
дермана (1974)65; документаційного центру Центрального союзу єврей-
ських общин Братислави (1975)66; про знищення німецького єврейства 
(1975)67; члена національної ради при емігрантському уряді польщі іс-
аака Шварцбарта (1976)68; свідчень і документів представників чехос-
ловацького єврейства – учасників війни проти нацистської німеччини 
(1976)69; про знищення югославського єврейства (1976)70; про Голо-
кост румунського єврейства (1983)71; про знищення угорських євреїв 
(1984)72; лідера польського сіоністського руху авраама зілбершейна 
(1984)73; концентраційного табору Берген-Белзен, при якому діяв комі-
тет спасіння євреїв Йозефа Розенcафта (1985)74; мемуарів і щоденників 
(1987)75; “переміщені особи” Центральної єврейської історичної комі-
сії мюнхена (1989)76; нахмана зонабенда з історії лодзинського гетто 
(1992)77; каталог записаних відеосвідчень – 1994 р.78, розроблено та на-
повнено електронні бази даних (на 4,2 млн імен жертв Шоа, 50 оригі-
нальних колекцій документів, фотодокументів, імен праведників наро-
дів світу тощо). значний внесок архів яд вашем зробив у підготовку 
судового процесу над нацистським злочинцем адольфом ейхманом79. 
Його співробітниками виявлено, скопійовано та передано слідству со-
тні аркушів документів про нацистські злочини проти людства, в т. ч. 
секретні матеріали. 

Бенціон дінур був першим головою Ради меморіального комплек-
су яд вашем (1954–1959), першим директором архіву яд вашем був 
Йозеф Керміш (1953–1978). на цьому посту його послідовно змінили 
Шмуель Краковський (1978–1993), яаков лозовік (1993–2008) та Хаїм 
Гертнер (з 2008 р.). 

таким чином, із ухваленням основних архівних законів заверши-
лося формування архівної системи ізраїлю. Крім вже розглянутих, 
архівна система включає такі архіви80: Департамент манускриптів і 
архівів Національної бібліотеки Ізраїлю – зберігає пінкаси та пінкасі-
ми єврейських общин алжиру, австрії, чехії, словаччини, Франції, 
німеччини, Греції, Угорщини, італії, латвії, марокко, польщі, литви, 
Румунії, туреччини, Російської імперії, ємену; Архів сефардської об-
щини (єрусалим) – сконцентрував документи від початку панування 
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османської імперії в палестині (ісламських судів, місцевих органів 
влади, сефардських місцевих та міжнародних організацій, сефардських 
синагог, орієнтальних общин); Архів Ізраїльського Департаменту ста-
рожитностей (єрусалим) зберігає наукову документацію археологіч-
них досліджень в ізраїлі (реалізує унікальний проект із оцифровуван-
ня та оприлюднення в інтернеті результатів археологічних розвідок 
1919–1948 рр.81); секція історичного архіву Інституту Жаботинсько-
го, відповідно до архівного закону визнана публічним архівом 1957 р., 
зберігає колекції проводу “Бетар” та її відділень із 34 країн, керівних 
органів союзу сіоністів-ревізіоністів і нової сіоністської організації, їх-
ніх відділень із 36 країн, документи лідера сіоністського руху, одного 
із засновників держави та збройних сил ізраїлю зеєва Жаботинського; 
Архів Вейцмана в Реховоті започатковано першим президентом держа-
ви ізраїль Хаїмом азріелем вейцманом у 1951 р. для зберігання доку-
ментів особового походження самого вейцмана та його дружини віри 
вейцман; завдання Архіву релігійного сіонізму, заснованого 1953 р. під 
егідою Фонду авраама іцхака Кука, полягає в концентрації докумен-
тів керівних органів і національних організацій руху “мізрахі”, орга-
нізацій та лідерів релігійного сіонізму; Архів Союзу вчителів Ізраїлю, 
що виник 1959 р. з ініціативи ветерана освітянського руху, педагога 
авієзера єліна, концентрує документи союзу вчителів ізраїлю; осно-
вний масив документів Архіву робітничої партії Ізраїлю, створеного 
в липні 1965 р. у Бейт Берл як офіційний партійний архів, належить 
партії мапаЙ (назва партії до січня 1968 р., коли вона об’єдналася з 
партіями ахдут ха-авода та РаФі), всесвітній федерації поалей Ціон 
(за 1917–1932 рр.), об’єднанню “Хама’арах”, з лютого 1968 р. архів був 
офіційним депозитарієм документів робітничого сіоністського руху та 
єврейських соціалістичних партій. серед кіноархівів ізраїлю найціка-
вішими є Архів єврейського кіно при Єврейському університеті в Єру-
салимі (фільми з історії ерец-ізраель), Ізраїльський кіноархів у Хайфі 
в Центрі Ротшильда (фільми ізраїльського виробництва та документи 
з історії кіно), Архів єврейського кіно імені Стівена Спілберга. в ака-
демічних інституціях ізраїлю функціонують архіви Інституту дослі-
дження діаспори Тель-Авівського університету (колекції з історії діа-
спор Бессарабії, Угорщини, Румунії, палестинських піонерів кібуцного 
руху “Біліум”, єврейських общин італії, а також матеріали результатів 
досліджень інституту); Біо-бібліографічного інституту імені Бараша 
Ашера “Gnazim”, заснованого в тель-авіві 1953 р. (понад 400 колекцій 
особового походження єврейських письменників), Інституту фізично-
го виховання та спорту цві Нішрі “The Zvi Nishri Archives” (документи 
з історії фізичного виховання та розвитку спорту), цифровий архів До-
слідницького інституту Ізраїлю та сіонізму імені Давида Бен-Гуріона 
(понад 3 млн. документів з історії ізраїлю від поч. ХХ ст. та матеріали 
засновників і лідерів держави, у т. ч. давида Бен-Гуріона).
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муніципальні архіви ізраїлю представлені Історичним архівом му-
ніципалітету Єрусалиму, заснованим 1963 р. професором Цві Радаєм 
(директор архіву у 1963–1971 рр.), Архівом муніципалітету Тель-Авіву – 
Яффо, що функціонує як центр документації з 1965 р., та Історичним 
архівом Тель-Авіву – Яффо, створеним 1971 р.,  Архівом муніципаліте-
ту Хайфи, який з 1977 р. виконує функції центру документації та Іс-
торичного архіву міста Хайфа, іншими архівами муніципалітетів. Усі 
архівні установи муніципалітетів здійснюють функції управління доку-
ментацією, експертизу цінності управлінських документів та їх відбір 
на постійне зберігання. в ізраїлі функціонують 257 місцевих органів 
влади. вони створені в різні історичні періоди: деякі, як єрусалим і на-
зарет, – тисячі років тому, інші – за часів османської імперії чи Британ-
ського мандату, а найновіші – після заснування держави ізраїль. екс-
пертиза цінності документів місцевих адміністрацій здійснюється на 
підставі правил щодо знищення архівного матеріалу в державних орга-
нах та місцевих адміністраціях “Regulations Concerning the Destruction 
of Archival Material at State Institutions and Local Authorities”, вперше 
розроблених державним архівістом п. алсбергом. значну увагу екс-
пертизі цінності документів та управлінню документацією в органах 
влади приділено у працях першого директора архіву муніципалітету 
Хайфи зоар алуфі. строки зберігання визначає та дозвіл на знищення 
документів видає вища архівна рада та її спеціальна комісія, до якої 
входять представники державних і місцевих органів влади.82.

в ізраїлі функціонує широка мережа кібуцних архівів, які зберіга-
ють цінні історичні документи з історії переселенських та сіоністських 
рухів. 

1950 р. з метою участі в і-му конгресі міжнародної ради архівів 
створено асоціацію ізраїльських архівістів. Її засновником був дирек-
тор Центрального сіоністського архіву Георг Герліц. активну діяльність 
асоціація розпочала 1956 р. сьогодні асоціація працює, дотримуючись 
оприлюдненої нею “ізраїльської декларації по архівах”. членами асо-
ціації є близько 400 архівістів ізраїлю. чинним президентом асоціації 
є міхаль Хенкін, директор муніципального архіву Хайфи. Керівним 
органом є рада з 11 обраних членів, поза радою працюють секретар, 
скарбник та аудитор. У складі асоціації створено комітети професійної 
підготовки та розвитку; архівної етики; обладнання, будівель, охорони 
і реставрації архівних матеріалів; комп’ютеризації архівів; членський; 
фінансовий та міжнародного співробітництва. Крім того, існують спе-
ціальні комітети із підготовки змін до архівного законодавства та слов-
ника архівних термінів. 

Головні зусилля асоціації спрямовані на розвиток архівних стан-
дартів, освіти, професійне удосконалення та забезпечення співпраці ар-
хівістів, всебічну підтримку архівної професії в країні. асоціація вва-
жає одним із своїх головних завдань уведення професії архівіста до 
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переліку професій міністерства внутрішніх справ ізраїлю. У галузі ар-
хівної освіти асоціація запровадила курс “основи архівістики”, останні 
три роки реалізовує навчальну програму з архівістики, прирівняну до 
магістерської, на базі Шкіл інформатики Хайфського та Бар-іланського 
університетів. програма фінансується міністерством культури ізраїлю. 
архівістика викладається також у єврейському університеті єрусалиму 
(Школа архівних, бібліотечних та інформаційних студій), академічних 
коледжах Бейт Берл (м. петах тіква), емек ізраель (м. нацрат еліт) та 
імені давида еліна (єрусалим). асоціація ізраїльських архівістів видає 
щорічник “Arkhiyyon”, веде веб-сайт83. 1973 р. до 70-ї річниці держав-
ного архівіста а. Бейна асоціацією опубліковано путівник архівами 
ізраїлю. Раз на рік асоціація відзначає членів, які зробили значний вне-
сок у розвиток архівної справи. архівісти та менеджери з управління 
документацією в ізраїлі об’єднуються ще у дві професійні організації: 
“асоціацію архівних менеджерів місцевих органів влади” та “організа-
цію архівістів малих общин”*.

У серпні 1977 р. під час роботи VII світового конгресу із єврей-
ських досліджень з ініціативи асоціації ізраїльських архівістів та 
Ради архівів і дослідницьких бібліотек північної америки засновано 
світову раду єврейських архівів. метою її утворення була підтримка 
досліджень історії та культури єврейського народу через організацію 
зберігання документальної спадщини в архівах і дослідницьких органі-
заціях по всьому світу. 1981 р. світова рада єврейських архівів випус-
тила путівник єврейськими архівами різних країн, до якого включила 
єврейські архіви сШа, Канади, австралії, великої Британії, Франції, 
італії, іспанії, Югославії, Угорщини, чехословаччини, польщі, а також 
ізраїлю. Цінність цього видання полягала у тому, що це був перший 
довідник, який надавав уявлення не про єврейські архівні документи, а 
про архіви як заклади84. 

таким чином, в єврейській архівній історії, на погляд автора, ви-
окремлюється кілька етапів. Перший етап (від появи єврейського на-
роду на історичній арені до втрати першої державності у 70 р. н.е.) 
характерний накопиченням архівних документів, набуттям національ-
них традицій їх зберігання (у глиняних сосудах), утворенням архівів 
як в єрусалимі, так і в інших місцях. однак недостатньо відомостей 
про функціонування архівів за цього етапу, тому й неможливо визна-
чити їх статус, організацію роботи тощо. на другому етапі (від 70 р. 
н.е. до кін. ХіХ ст.) історія єврейського народу розвивалася у діаспорі. 
документи єврейського походження відкладалися в академіях, общи-
нах, генізах синагог. однак спеціалізовані єврейські архівні заклади не 
створювалися. автор статті визначив би цей етап як “несвідоме збері-

* інформацію про роботу асоціації ізраїльських архівістів надано Галією 
дувідзон, директором архіву історії міста петах тіква імені одеда ярконі.
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гання історичних документів”. документи неєврейського походження, 
але про євреїв, відкладалися в архівах країн діаспори. Третій етап (з 
кін. ХіХ ст. до 1933 р.) характерний усвідомленням євреями потреби у 
заснуванні архівів як спеціалізованих закладів. перші єврейські архіви 
засновано в країнах діаспори єврейськими історичними товариствами, 
політичними організаціями, у т. ч. всесвітньою сіоністською організа-
цією, з’явився перший архів у Берліні, діяльність якого спиралася на 
досягнення архівної науки поч. ХХ ст. четвертий етап (1933–1948), 
насамперед, визначається знищенням єврейських архівів під час Голо-
косту, спробами врятувати історичні документи, у т. ч. і шляхом пере-
везення створених у діаспорі архівів до ерец-ізраель. П’ятий етап (з 
1948 р.) характерний заснуванням державних та інших типів архівів, 
формуванням архівної галузі у державі ізраїль, ухваленням архівних 
законів, визначенням державної архівної політики у сфері збирання 
архівних документів із країн діаспори до ізраїлю, вивезення архівних 
документів за межі держави, приватних архівів тощо. на цьому етапі 
ізраїльськими архівістами доведено роль архівів, по-перше, як доказів 
права євреїв заснувати національну державу на історичній батьківщи-
ні, по-друге, як засобу у боротьбі проти геноциду єврейського народу. 
важливо зазначити, що архівісти ізраїлю надали особливе значення 
формуванню архівної галузі своєї держави поза політичними та відо-
мчими впливами.

до створення єврейських архівів і формування архівної галузі у 
державі ізраїль значний внесок зробили євреї українського походжен-
ня. найяскравішими представниками українського єврейства серед ар-
хівістів були і. чериковер, е. Рінгельблюм, Б. дінур, с. Юдіна. загалом 
ізраїльські архівісти подолали колосальну проблему: зібрали історичні 
документи єврейського і неєврейського походження, колись розсіяні по 
усьому світові як і сам єврейський народ, заснували для їх зберігання 
архіви та уможливили відновлення національної історії.
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К. В. ЗАВАЛьНюК*

ДЖЕРЕЛА З ГЕНЕАЛОГіЇ юХИмА СіціНСьКОГО (1859–1937) 
У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХіВУ ВіННИцьКОЇ ОБЛАСті

проаналізовано маловідомі документи із фондів державного архіву він-
ницької області, які дозволяють уточнити деякі факти з біографії визначно-
го українського вченого-краєзнавця Ю. Й. сіцінського (1859–1937), а  також 
окремих представників його родини.

Ключові слова: Ю. Й. сіцінський; родина сіцінських; документи; мате-
ріали; творча спадщина.

Розвиток сучасного краєзнавства неможливо уявити без праць ви-
значного історика-краєзнавця, етнографа, археолога, мистецтвознавця, 
музеєзнавця та активного громадського діяча Юхима Йосиповича сі-
цінського  (сіцинського), на працях якого виховувалось не одне поко-
ління дослідників історії поділля.

“всією своєю науковою і громадською діяльністю, – відзначали 
і. винокур та в. Корнілов, – він сприяв активному вивченню й уза-
гальненню матеріалів з історії поділля, а також частково – й суміжних 
регіонів України”.

звернення до опублікованих ученим праць переконує в широті 
його наукових інтересів. Це різні аспекти археології, історії, етногра-
фії. чільне місце у всіх цих напрямках посідало поділля – земля, де він 
народився і виріс, де здійснив важливі наукові задуми в галузі історич-
ного краєзнавства. зауважимо, що дитинство майбутнього дослідника 
пройшло серед подільських селян летичівщини. Це, очевидно, сприяло 
тому, що в його свідомість міцно і назавжди увійшла любов до свого 
народу і рідного краю1.

У наукових дослідженнях ученого значну увагу приділено опи-
су території сучасної вінницької області. У цьому плані надзвичайно 
важливе значення для сучасних дослідників має 9-й випуск “трудов 
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подольского епархиального историко-статистического комитета” під 
назвою “приходы и церкви подольской епархии ” (К. – п., 1901. – 
1064 с.), праці, яка, без перебільшення, є справжньою енциклопедією 
з історії краю. не менше значення для нащадків має і праця Ю. сіцін-
ського “археологическая карта подольской губернии”, надрукована у 
1-му томі  “трудов Хі археологического съезда в Киеве” (м., 1901. – 
с. 197–365). У ній учений зафіксував і систематизував біля 2 тисяч 
пам’яток кам’яного віку, доби міді і бронзи, раннього залізного віку і 
періоду Київської Русі.

варто також відзначити і численні роботи Ю. сіцінського про най-
відоміші православні церкви та монастирі на поділлі, оборонні замки  
ХіV – XVII ст., історію унії на території історичного поділля, а також 
про історію цехів, прояви народного побуту й культури, історичне ми-
нуле різних населених пунктів краю тощо. Цікавили Юхима Йосипо-
вича храмова архітектура (дослідження “Храмы города Бара могилев-
ского уезда”, надруковане у “подольских епархиальных ведомостях” в 
№ 47–51 за 1902 рік ), а також твори мистецтва у храмових спорудах 
(праця “иконы художника в. а. тропинина в церкви с. Кукавки мо-
гилевского уезда”, вміщена в № 41  “православной  подолии” за 1907 
рік).

У свою чергу, автор цього дослідження хоче зупинитися на мало-
відомих документах і матеріалах із фондів державного архіву вінниць-
кої області, які дають змогу краще зрозуміти життєвий  і творчий шлях 
одного з корифеїв подільського краєзнавства. 

одним із найцінніших документів із фондів державного архіву ві-
нницької області (далі – держархів вінницької обл.), що стосуються 
родини сіцінських (січинських), є справа з фонду літинського духо-
вного правління за 1820 рік про смерть священика церкви села маз-
ники Федора січинського (прадіда Юхима сіцінського). із цієї справи 
ми, зокрема, дізнаємось, що Ф. січинський був рукопокладений у свя-
щеники 3 липня 1770 р. уніатським єпископом леоном Шептицьким2. 
помер він 29 липня 1819 р. у віці 77 років. на той час у нього був син 
симеон (семен), 23 роки, який навчався у філософському класі поділь-
ської духовної семінарії, але через хворобу мусив полишити навчання. 
також у документах згадуються вдова священика марія, 64 роки, і до-
чка-вдовиця марія з трьома дітьми3.

значний інтерес для дослідників може мати й опис рухомого та 
нерухомого майна померлого священика, складений 2 липня 1820 р. 
благочинним василем Ковальським. зокрема, серед нерухомого май-
на – житловий будинок із двох хат з дерев’яною коморою, дві комори 
з дубових колод, клуня для хліба, чотири великі сараї для худоби, три 
недильовані сараї для сіна та худоби, дерев’яний погріб під дахом, ого-
рожа навколо городів та трьох садів з дубового частоколу, три сливові 
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сади, яблуневий та грушевий сад на хуторі, пасіка, хата з коморою на 
хуторі, а також сарай для сіна, великий погріб для бджіл та сушарня. 
з худоби священик утримував 8 волів, 4 корови (з них 3 з телятами), 4 
ялівки, 28 овець, 5 дорослих і 6 маленьких свиней, 30 гусей. також свя-
щеник мав 30 пнів на пасіці, 60 вуликів без бджіл, старий віз на ресо-
рах, 3 прості вози, плуг, 3 залізні борони, 4 рала, стіг жита на 23 копи4.

заслуговує на увагу і опис культового майна святопредтеченської 
церкви, де відзначимо велику кількість богослужбової літератури (по-
золочене євангеліє, оправлене сріблом, апостол, тріод, часослов, ака-
фіст, два служебники, два требники, три псалтирі, мінея мала, моли-
товна книга, Книга бесіди святого василя великого тощо)5.

варто також відзначити і кілька справ, у яких ідеться про свяще-
ницьку родину січинських, що осіла в ольгопільському повіті поділь-
ської губернії. так, у фонді ольгопільського духовного правління є 
справа за 1803–1804 рр. про рукопокладення у священики церкви села 
студена (нині – піщанський район вінницької області) іоанна січин-
ського. про останнього відомо, що 9 січня 1779 р. він був рукопокладе-
ний Бессарабським православним єпископом амфілохієм у священики 
в святомихайлівську церкву с. ілія6. до речі, у зазначеній справі зна-
ходиться оригінал грамоти про це призначення з печаткою та підписом 
амфілохія7.

У 1781 р. і. січинський з дозволу нунція офіціалом ісаком любин-
ським був приєднаний до унії. за унії він чотири роки служив вікарним 
священиком у Благовіщенській церкві містечка м’ястківка ольгопіль-
ського повіту (нині – с. Городківка Крижопільського району вінниць-
кої  області), а згодом два роки був наглядаючим священиком у селі 
вербка-волоська. після цього і. січинський перейшов на провікарію 
у с. студена до священика Федора солтиського8. тут, у студеній, у 
1794 р. і. січинський приєднався до православ’я. за генеральною ре-
візією 1797 року він значився як мешканець села студена. на цей час 
у нього вже була своя сім’я: сини Гаврило, 22 роки (в документі за-
писано, що він “находится в праздности”), максим, 17 років (навчався 
у вищому граматичному класі подільської духовної семінарії), семен, 
13 років, іоанн, 4 роки, Юхим, 2 роки, та дочки Феодосія, 11 років, і 
Ганна, 16 років9.

власне, в історію отець іоанн січинський потрапив через те, що 
“к епархиальному архиерею и поныне не являлся”10. через це він і 
потрапив у немилість до вищого церковного начальства, яке ухвали-
ло священика с. студеної Ф. солтиського за “ передержание при себе 
сичинского без позволения Главного начальства и непоказывание в 
исповедных росписях ”, а також благочинного Г. Красовського за “сла-
бое смотрение и невысылку сичинского через два года по предписа-
нию в духовное правление” оштрафувати кожного з них по 5 крб. на 
користь вдів і сиріт11.
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імовірно, що про 
сина отця і. січинсько-
го івана згадується в 
одній із справ з фонду 
ольгопільського духо-
вного правління за 1822 
рік. мова йде про “села 
старої Гарячківки свя-
щеницького сина” івана 
січинського, який 16 
березня 1822 р. архіє-
пископом подільським 
і Брацлавським  Ксено-
фонтом був рукопокла-
дений у священики в с. 
салинці Брацлавського 
повіту (нині – немирів-
ського району вінниць-
кої області) до дмитрів-
ської церкви12.

У салинцях у 1832 
році в отця івана сі-
цінського (січинського) 
народився син Фера-
понт, який продовжив 
духовну естафету свого 
батька. після закінчен-
ня повного курсу бого-
словських наук у місце-
вій духовній семінарії, 
30 жовтня 1855 р., пре-

освященним євсевієм він був рукопокладений у священики в с. Борт-
ники Брацлавського повіту  подільської губернії (нині – тульчинського 
району вінницької області). У 1859–1864 рр. отець Ферапонт вико-
нував пастирські обов’язки в с. махнівка вінницького повіту (нині – 
с. Красне вінницького району вінницької області), у 1864–1868 рр. – у 
с. сокиряни Гайсинського повіту (нині – теплицького району вінниць-
кої області), у  1868–1877 рр. – у с. слободзея Балтського повіту, у 
1877–1885 рр. – у с. Шепілова того ж повіту (нині – с. Шепилове Го-
лованівського району Кіровоградської області). помер отець Ферапонт 
вдівцем 25 вересня 1885 р. від запалення кишок. після його смерті 
залишилася повнолітня дочка надія, 22-х років, випускниця тульчин-
ського єпархіального жіночого училища13.

малюнок на дверях хати священика 
с. лука-мелешківська п. і. Жданова. 

Репродукція Ю. сіцінського.
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досить цінною для дослідників є також справа з фонду вінницько-
го окружного суду за 1913 рік за “проханням священика миколи  воло-
димировича сіцінського про затвердження його у правах спадщини на 
капітал померлого священика володимира Йосиповича сіцінського”. 
останній доводився батьком священнику с. топала Балтського повіту 
миколі сіцінському (народився 22 травня 1880 р. у с. сарнів проскурів-
ського повіту подільської губернії у родині парафіяльного священика 
зазначеного села володимира Йосиповича сіцінського та його дружи-
ни надії максимівни). обряд хрещення миколи сіцінського здійсню-
вав 15 червня 1880 року його дід, парафіяльний священик с. мазники 
летичівського повіту подільської губернії Йосип сіцінський14. із зазна-
ченої справи також з’ясовується, що парафіяльний священик с. топала 
Балтського повіту подільської губернії (нині – с. топали Красноок-
нянського району одеської області) помер у зазначеному селі 30 січня 
1913 р. (похований 2 лютого) у віці 58 років від склерозу сердечної 
артерії15. після себе покійний залишив грошові заощадження у розмірі 
990 рублів 10 копійок, спадкоємцем яких за ухвалою 2 цивільного від-
ділення  вінницького окружного суду від 3 грудня 1913 року став його 
син микола16.

У фондах держархіву вінницької обл. зберігається також архів-
но-слідча справа за 1930 рік на миколу володимировича сіцінського, 
який з 1928 року був священиком Української автокефальної право-
славної церкви в с. Гавришівка нинішнього вінницького району він-
ницької області. 1 березня 1930 року отець микола був заарештований 
вінницьким облвідділом дпУ за звинуваченням у  антиколгоспній агі-
тації (стаття 54-10 ч. 1 КК УсРР)17. і хоча він  твердо заперечував ви-
сунуті проти нього звинувачення, все ж особлива нарада при Колегії 
дпУ УсРР 7 травня 1930 р. постановила вислати його на 3 роки на 
північ18. У справі є також згадки про те, що згодом отець микола 1 
лютого 1938 року був засуджений трійкою УнКвс у вологодській об-
ласті за статтею 58-10 КК РсФсР до 10 років позбавлення волі. У цих 
же краях обірвався його земний шлях 19 грудня 1941 року19. Реабіліто-
ваний племінник Юхима сіцінського був лише 3 листопада 1989 року 
висновком прокурора вінницької області20.

варто також відзначити, що окремі представники великої родини 
сіцінських зустрічаються у Гайсині та в літині. зокрема, в метричній 
книзі Кунянського костьолу є запис про те, що 21 травня 1877 року 
в м. Гайсин у сім’ї дворян – гайсинського аптекаря івана павлинови-
ча сіцінського та його дружини валерії з роду муніхів народився син 
іван, який був охрещений 24 травня того ж року21. окрім цього, у ме-
тричній книзі свято-покровської церкви м. Гайсин є запис про одру-
ження 14 січня 1896 року дворянина сергія івановича сіцінського, 29 
років, з дворянкою Катериною Ульянівною піонтковською, 20 років22.
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також у метричній книзі літинського костьолу за 1874 рік вияв-
лено запис про те, що 5 травня 1874 року в м. літин у сім’ї дворян 
Хоми та теклі з васютинських сіцінських народилася дочка мар’янна-
анна (охрещена 16 травня 1874 року)23. Ще раніше у цієї пари наро-
джувались діти владислав (14 лютого 1867 року, охрещений 25 вересня 
того ж року)24, софія (15 травня 1869 року, охрещена 3 серпня того ж 
року)25, мар’янна-Катерина (30 квітня 1871 року, охрещена 21 серпня 
того ж року)26 та мар’ян-станіслав (21 липня 1872 року, охрещений 11 
січня 1873 року)27.

досить цінним у біографічному плані є також надрукований у 1901 
році в “подольских епархиальных ведомостях” матеріал, присвячений 
50-річному ювілею священства протоєрея Йосипа  сіцінського, батька 
краєзнавця.

Ювіляр, заштатний протоєрей Йосип семенович сіцінський, від-
значав свій 50-річний ювілей священства 11 листопада 1900 р. у 
с. маз ники летичівського повіту подільської губернії. на святкування, 
яке мало характер скромного сімейного торжества, зібралися діти та 
внуки ювіляра, а також деякі довколишні священики. отець Йосип у 
1851 році закінчив подільську духовну семінарію і того ж року по-
дільським преосвященним євсевієм 11 листопада рукопокладений до 
церкви села мазників, парафія якого рахувалася за ним, як за сиротою, 
13 років. на цій парафії, середній за засобами для життя порівняно з ін-
шими парафіями поділля, ювіляр прослужив 45 років, виховавши своїх 
семеро дітей та належним  чином влаштувавши їх ( два сини його стали 
священиками, три дочки заміжні за священиками, одна – вдова свяще-
ника і одна заміжня за чиновником ). У 1896 році протоєрей сіцінський 
через хворобу вийшов у заштат і з тих пір проживав у тій же парафії, 
де проминуло усе його службове життя і де священствував його молод-
ший зять всеволод доб’я (чоловік доньки єлизавети)28.

“Багато кандидатів домагалися отримати цю парафію, – відзначив 
у своєму подячному слові ювіляр, – але Господь Бог судив таки мені 
стати біля вівтаря цього на місці своїх предків. У двадцять п’ять років, 
після закінчення семінарського курсу, я дав обіцянку одному з товари-
шів, мартирію Федоровичу чемені, вступити у шлюб з його сестрою 
Ксенією Федорівною, яку я бачив двічі до вступу з нею у шлюб; і Гос-
подь благословив наш шлюбний союз, від якого народилося семеро ді-
тей”29.

також отець Йосип зазначив, що в парафії с. мазників священствує 
6-е покоління з його роду: “прабабуся була у заміжжі за 2-ма свяще-
никами – створжинським і макогонським (це було в часи унії); потім 
надійшли сіцінські – дід, батько і я; нині тут священствує 5-й рік мо-
лодший мій зять. ось які долі Божі стосовно мене, мого роду і колиш-
ньої моєї парафії”30.
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досить цікаві та невідомі раніше документи, що стосуються поста-
ті Ю. Й. сіцінського, нещодавно віднайшов та упорядкував заступник 
директора державного архіву вінницької області, кандидат історичних 
наук о. с. петренко. Це документи церковного архіву луко-мелешків-
ської преображенської церкви, в яких містяться  згадки про Ю. сіцін-
ського та його родину.

серед цих документів нашу увагу насамперед привертають клірові 
відомості зазначеної церкви, а також книга вихідних паперів священи-
ка павла Жданова. в останній за номером 17 міститься цікавий запис 
про те, що 21 березня 1885 року студенту Київської духовної академії 
Юхиму сіцінському було видане сповідальне свідоцтво, про що є за-
свідчуючий підпис його отримувача31. на той час парафіяльним свя-
щеником у селі лука-мелешківська був павло іванович Жданов. про 
нього відомо, що народився він 10 січня 1855 року у родині священи-
ка в селі новосілка летичівського повіту подільської губернії (нині – 
деражнянського району Хмельницької області). після закінчення у 
1878 році подільської духовної семінарії працював учителем російської 
та церковно-слов’янської мови у приворітському духовному училищі 
(до 15 липня 1879 року). 19 серпня 1879 року подільським єпископом 
маркелом був рукопокладений у сан священика до преображенської 
церкви у селі лука-мелешківська. за час свого пастирського служіння 
неодноразово отримував подяки та нагороди від церковного та освіт-
нього керівництва. так, 19 квітня 1887 року йому було оголошено по-
дяку від попечителя Київського навчального округу “за піклування та 
турботу у потребах луко-мелешківського народного училища, що ви-
явилося у побудові за власні кошти класного приміщення для нього”32.

які ж усе-таки причини призвели тогочасного студента Київської 
духовної академії Ю. сіцінського у луку-мелешківську, де він навіть 
сповідувався у місцевого священика? відповідь на це запитання мож-
на знайти у клірових відомостях луко-мелешківської церкви. із них 
з’ясовується, що дружиною священика павла Жданова була сестра 
Юхима сіцінського, олександра Йосипівна, 1862 року народження. У 
цьому шлюбі в с. лука-мелешківська народилося двоє дітей: доньки 
віра (1884) та ніна (1886)33. 

до речі, про народження ніни йдеться у метричній книзі луко-ме-
лешківської церкви за 1886 рік, що зберігається в державному архіві 
Хмельницької області. У ній, зокрема, зазначено, що донька парафіяль-
ного священика с. луки-мелешківської павла івановича Жданова ніна 
народилася 26 січня 1886 р. за ст. ст., а охрещена 9 лютого того ж року. 
Хрещеними батьками її були священик села соломна проскурівського 
повіту подільської губернії антон іванович монастирський (чоловік 
старшої сестри Ю. сіцінського степаниди) та дружина священика с. 
селевинці Брацлавського повіту платона даниловича Богдановича ма-
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рія іванівна34. в такому випадку приїзд  Ю. сіцінського у це село ви-
дається цілком закономірним з огляду на можливе кумівство (на жаль, 
метричні книги місцевої церкви за 1884–1885 роки не збереглися).

Ще одним підтвердженням перебування Юхима сіцінського у 
луці-мелешківській може бути виконаний ним малюнок дверей хати 
місцевого священика. Репродукцію цього малюнка можна побачити у 
праці іншого відомого подолянина, Костя Широцького, яка називається 
“Художественное убранство украинского дома”. У ній К. Широцький 
писав (переклад з російської): “в луці мелешківській в под[ільській] 
г[убернії] нещодавно в  будинку священика можна було бачити такого 
роду зображення на дверях: на верхньому полі троє журавлів стоять 
на відпочинку. Крайні заснули, сховавши голову під крило, а середній 
охороняє їх, маючи у трохи піднятій нозі камінь. на нижньому плані 
на дверях зображений був кінь, який немов мчався із порваною уздою 
чи з рогом (єдинорог). написи, що супроводжували ці картини, пропа-
ли, лише на першому зображенні можна було розібрати слова: “о всем 
бодрствуяй яко страж журавлій”35.

окрім вищеназваних документів, про життя і діяльність Ю. Й. сі-
цінського розповідає низка документів, що зберігаються у  фондах дер-
жархіву вінницької області. одним з найдавніших документів такого 
роду є лист Ю. сіцінського в подільську духовну консисторію від 14 
лютого 1907 року. із листа помітно, що Ю. сіцінський займався порів-
нянням присланого йому з  консисторії родовідного акта від 8 грудня 
1794 р. з його копією. Це свідчить про глибоке знання ним польської 
мови, а також про ретельність, оскільки у наданій копії він виявив ці-
лий ряд розбіжностей із оригіналом36.

наступний подібний документ – повідомлення Брацлавського по-
вітового відділення подільської єпархіальної училищної ради раді 
забужанської двокласної школи від 10 листопада 1916 р. про те, що 
ухвалою св. синоду від 21 вересня – 21 жовтня  1916 р. за № 6829 
законовчителя Кам’янець-подільського технічного училища протоєрея 
Юхима сіцінського призначено на посаду подільського єпархіального 
наглядача церковних шкіл37.

про надзвичайно відповідальне ставлення отця Ю. сіцінського 
до своєї нової посади свідчить його рапорт єпископу подільському і 
Брацлавському митрофану від 23 січня 1917 року про обстеження ним 
18 січня того ж року церковно-парафіяльної школи при олександро-
невській церкві у м. Жмеринка. відзначивши позитивні моменти у ді-
яльності школи (нове приміщення, талановита вчителька євгенія Коте-
ленець тощо), Ю. сіцінський звернув увагу і на негаразди (відсутність 
будь-яких документів на нове шкільне приміщення та земельну ділянку 
під ним, постійні суперечки за школу між залізничним відомством та 
земством, слабке керівництво школою з боку її завідувача, протоєрея 
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василя яворського, котрий рідко бував у Жмеринці через те, що його 
сім’я постійно мешкала у вінниці)38.

про громадянську позицію Ю. сіцінського в роки Української ре-
волюції 1917–1920 рр., його патріотизм та активну державотворчу пра-
цю свідчить  стаття “в чім моя провина?”, надрукована 21 квітня 1920 
р. у кам’янецькій газеті “наш шлях”. У ній Ю. сіцінський полемізує з 
єпископом подільським і Брацлавським пименом, котрий 10 листопада 
1919 р. відсторонив його на невизначений час від священнослужіння. 
19 листопада 1919 р., уже після від’їзду директорії із Кам’янця, Ю. 
сіцінський отримав від пимена повідомлення такого змісту: “протои-
ерею евфимию сецинскому. в виду того, что вы 1) еще в начале 1919 
г. самовольно прекратили молитвенное поминовение и возглашение за 
богослужениями имени московского патриарха, 2) ввели самовольно 
за богослужениями украинскую фонетику в церковно-славянский язык, 
3) вступили в члены Кирилло-мефодиевского Братства, агитировавше-
го против православной русской иерархии и, вопреки моему распоря-
жению, оставались в нем, 4) отложились от московского патриарха, 
признав автокефальность Украинской церкви и приняв звание члена 
незаконного Украинского синода и 5) приняли деятельное участие в 
возмущении против своего епархиального архиерея, обсуждая вопрос  
о лишении его кафедры и даже свободы, – запрещаетесь мною в свя-
щеннослужении, впредь до решения дела о вас святейшим патриархом 
тихоном. подольская духовная Консистория и моя канцелярия поста-
вят об этом в известность как правящих архиереев, так и духовные 
Консистории всех Украинских епархий”39.

У відповідь на висунуті звинуваченя Ю. сіцінський аргументова-
но довів, що його справа розглядалася пименом формально, навіть з 
порушенням церковного законодавства. Більше того, позиція єпископа 
абсолютно не враховувала нових реалій в Україні, особливо ж після 
проголошення директорією УнР закону  про автокефальну Українську 
церкву40.

окрім вищезазначених документів, у держархіві вінницької обл. 
також зберігається копія мандата, виданого всеукраїнським археоло-
гічним Комітетом вУан 9 червня 1925 р. Ю. сіцінському для прове-
дення ним на  території подільської губернії дослідницьких робіт. У 
документі, зокрема, зазначалося: “видано цього мандата від всеукра-
їнського археологічного Комітету У. а. н. Юхимові Йосиповичу сі-
цінському в тому, що йому доручається: роботи археологічні та  етно-
графічні розвідки і археологічні розвідки, розкопки, оглядати пам’ятки 
старовини і мистецтва, робити фотографічні знімки й зарисовки з обмі-
рами пам’яток старовини, мистецтва й побуту на території подільської 
губернії”41. Копія цього мандата з проханням вааКу про надання допо-
моги Ю. сіцінському державними установами, партійними та громад-
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ськими об’єднаннями у його праці була розіслана у 20-х числах червня 
1925 р. секретаріатом подільського губвиконкому до Кам’янецького, 
проскурівського та могилів-подільського окрвиконкомів. останній 
вже 3 липня 1925 р. надіслав усім райвиконкомам могилівщини розпо-
рядження: “окрвиконком пропонує не чинити жодних перешкод т. сі-
цінському Юхимові Йосиповичу для проведення ним археологічної та 
етнографічної розвідки на терені округи згідно маючимся у нього ман-
датом, виданим всеукраїнським археологічним Комітетом”42.

таким чином, у фондах держархіву вінницької обл. зберігається 
низка документів, які дають змогу уточнити та конкретизувати біо-
графію визначного вченого-краєзнавця та громадського діяча, а  також 
поглибити уявлення про його творчу спадщину, котра, за даними су-
часних дослідників, налічує понад 200 праць з археології, історії, релі-
гії, мистецтва, архітектури, етнографії та фольклору поділля43. окрім 
цього, наукова спадщина Ю. сіцінського і сьогодні є актуальною для 
дослідників краю і потребує детального вивчення та популяризації.
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анализируются малоизвестные документы из фондов Государственного 
архива винницкой области, которые позволяют уточнить  некоторые факты 
из биографии выдающегося украинского ученого-краеведа е. и. сецинского 
(1859–1937), а также отдельных представителей его семьи.

Ключевые слова: е. и. сецинский; семья  сецинских; документы; мате-
риалы; творческое наследие.

There are analyzed the little-known documents from the collections of the State 
Archives of Vinnytsia Region that allow clarify some facts of the biography of 
Y. Y. Sitsinskyi (1859–1937), the prominent Ukrainian scientist and local historian, 
as well as certain members of his family.

Key words: Y. Y. Sitsinskyi; the Sitsinskyi family; the documents; the mate-
rials; the artistic heritage.
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т. О. ЄмЕЛьЯНОВА*

УКРАЇНСьКЕ ДОКУмЕНтАЛьНЕ КіНО
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1960-х – СЕРЕДИНИ 1980-х РОКіВ

(архівознавчо-джерелознавчий аспект)

проаналізовано репрезентативність кінодокументів другої половини 
1960-х – середини 1980-х років із колекції Центрального державного кінофо-
тофоноархіву України імені Г. с. пшеничного з метою залучення їх інформа-
ційного потенціалу в дослідженні будь-якої проблематики, а також відповід-
ного зрізу історичної дійсності в цілому.

Ключові слова: кінодокументи; кінофільм; кінематограф; тематика; те-
лебачення.

У двадцятому столітті два види екранного мистецтва – кінемато-
граф і телебачення – стали не лише масовими й всеосяжними джере-
лами інформації, але й перетворилися у чи не найвпливовіші важелі 
формування світогляду, моральних цінностей, уявлень про спосіб жит-
тя й людську поведінку і, зрештою, нового світу візуальної культури, 
у якому дійсність, у тому числі історична, переосмислюється в кон-
тексті історії образів1. все це підтверджує необхідність і своєчасність 
дослідження вітчизняної кінематографічної та телевізійної спадщини, 
результативність якого значною мірою залежить від опанування до-
кументальних “ландшафтів” архівосховищ країни. відтак, особливо 
важливим є звернення до найбільшого в Україні кінематографічного 
зібрання, зосередженого в Центральному державному кінофотофоно-
архіві України імені Г. с. пшеничного.

нагадаємо, що багато років поспіль архів активно здійснює “ката-
логізацію” наявних у його фондах кінодокументів, унаслідок чого над-
звичайно потужний документальний комплекс репрезентовано в низці 
анотованих каталогів, що побачили світ у рамках галузевої програми 
“архівні зібрання України”. матеріалом, що склав підґрунтя цього до-
слідження, стали результати безпосередньої участі автора у підготовці 
двох останніх таких довідників: “Кінолітопис: анотований каталог кі-
ножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1966−1975)” 
(2010)2 та “Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, докумен-
тальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1976−1985)” (готується до дру-

* Ємельянова Тетяна Олександрівна – кандидат історичних наук, заступ-
ник директора Центрального державного кінофотофоноархіву України імені 
Г. с. пшеничного.
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ку), що охоплюють кінодокументи періоду так званого “застою” – часу 
наростання системної кризи радянської системи.

актуальність дослідження обґрунтована необхідністю окреслення 
репрезентативних можливостей досить представницького комплексу 
кіноджерел вказаного періоду, що сприятиме науковим пошукам і роз-
відкам у царині гуманітарних наук. адже екранні документи, котрі по-
єднують у собі притаманні кінематографу і телебаченню радянських 
часів елементи жорсткої ідеологізації, певної утопічності й міфологіза-
ції, є яскравими свідченнями зазначеної доби, своєрідним ключем до її 
розуміння. У зв’язку з цим пригадується вислів відомого українського 
мистецтвознавця й публіциста вадима скуратівського: “Украй місти-
фікована, але по-своєму вичерпна правда в тій інформаційній кривиз-
ні!”3. зрештою, навіть спотворення реальності, залежне від волі творця 
або споживача інформації, теж є джерелом для вивчення менталітету 
епохи або соціуму.

звичайно, окреслені особливості репрезентованих кінодокументів 
вимагають деяких попередніх зауважень, важливих з точки зору їх ви-
користання як архівних джерел – унікальних за своїм пізнавальним по-
тенціалом та багаторівневістю закодованої інформації. У першу чергу, 
дослідникам слід брати до уваги те, що ці документи створювалися у 
певній історичній дійсності й функціонували відповідно до встановле-
них нею умов (політичних, технічних, культурних). тому важливо ро-
зуміти, що являла собою ця історична дійсність.

Характеризуючи українське кіно другої половини 1960- х – середи-
ни 1980-х років, слід враховувати те, що періодизація іс торії кіномисте-
цтва є достатньо умовною і відносною та може не збіга тися із загально-
прийнятими історичними датами, адже “кінематографічні десятиліття”, 
перетікаючи одне в одне, не дають змоги провести між ними чіткої 
межі.

на перший погляд, зазначені роки видаються найстабільнішим 
періодом радянської історії, коли мав місце конвейєрний випуск кіно-
продукції. навіть поверхове ознайомлення з архівним документальним 
комплексом засвідчує: його левову частку становить кінопродукція 
трьох вітчизняних студій – Української студії хронікально-документаль-
них фільмів (Укркінохроніка), Київської кіностудії науково-популяр-
них фільмів (Київнаукфільм) та Української студії телевізійних фільмів 
(Укртелефільм).

Беззаперечним тематичним і видовим розмаїттям вирізняються 
кінодокументи виробництва Укркінохроніки. Їх видову палітру пред-
ставлено кіножурналами “Радянська Україна”, “молодь України”, 
“піо нерія”, “Радянський спорт ” (з 1971 р. – “Україна спортивна”), спе-
ціальними випусками і кіносюжетами, а також документальними філь-
мами, присвяченими окремим подіям, особам, знаменним датам.
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вся ця джерельна мозаїка утворює офіційний кінопортрет тієї 
доби, звертаючись до якого дослідник матиме справу з документами, 
що створювалися на гребені соціалістичного укладу, активно реалі-
зуючи визначені ним нормативні ідеали. максимально спрямовані на 
виконання завдань, визначених постановами ЦК КпРс “про дальше 
поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи” (1979) та “про за-
ходи по дальшому підвищенню ідейно-художнього рівня кінофільмів 
і зміцнення матеріально-технічної бази кінематографії” (1984), кіно-
твори пропагували ідеї соціалістичного будівництва та комуністичний 
спосіб життя. “політичні завдання часу” визначали їхню тематичну 
палітру, в якій чільне місце посідала промислова тематика. саме цей 
комплекс кіноджерел так яскраво репрезентує “гігантоманію” восьмої 
і дев’ятої п’ятирічок – будівництво і введення в дію найбільших про-
мислових підприємств, нових шахт, збагачувальних фабрик, мартенів, 
нафто- і газопроводів тощо. значна кількість кінодокументів зафіксу-
вала будівництво і достроковий пуск найбільшого в європі стану “600” 
на Комунарському металургійному заводі, спорудження дніпровського 
гірничозбагачувального комбінату, Калуського хіміко-металургійного 
комбінату, Рівненського заводу азотних добрив, другої черги газопро-
воду “Братерство” тощо. Кінодокументи дають можливість простежити 
основні етапи будівництва та пуск великих об’єктів енергетики: запо-
різької, вуглегірської, Криворізької, придніпровської, Бурштинської 
дРес. не залишилися поза увагою кінооператорів чорнобильська, за-
порізька, південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька аес.

як частина соціального замовлення, кінодокументи сільської тема-
тики у переважній своїй більшості відтворюють виробничу складову – 
битву за врожай чи підвищення прибутковості тваринництва, меліора-
цію, яка набула великих масштабів саме в цей період, соціалістичні 
змагання тощо.

У розпорядженні дослідників наявні також кіноджерела про роз-
виток птахівництва. тут необхідно виділити сюжети про затримку бу-
дівництва васильківської птахофабрики (Київська область), про роботу 
“південної” (Кримська область), старинської, Гаврилівської та яготин-
ської (Київська область) птахофабрик, а також закарпатської птахофа-
брики, збудованої за участю угорських спеціалістів тощо.

архівні кінодокументи дають змогу скласти уявлення про організа-
цію та розгортання практики інтенсифікації землеробства, нарощення 
виробництва міндобрив, стимулювання хімізації, збільшення постачан-
ня сільгосптехніки колгоспам і радгоспам тощо. особливе пізнавальне 
значення серед них мають кіножурнали “сільське господарство Украї-
ни” виробництва студії Київнаукфільм, у яких, крім вже згаданих тем, 
висвітлювалися практичні питання застосування різних технологій у 
сільському господарстві.
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пропагандистський ресурс кінематографа в повній мірі був заді-
яний у розгорнутій в Україні кампанії будівництва так званих “зраз-
кових” населених пунктів, розпочатій у середині 1960-х рр. У низці 
кінофільмів і кіносюжетів ідеться про спорудження експерименталь-
но-показових сіл Кодаки та Калита Київської області, моринці – чер-
каської області, Шляхова – вінницької області, петровка – Кримської 
області. з огляду на це, цікавим для дослідників стає кінофільм “Комп-
лексна забудова села” (1969), який містить необхідну інформацію для 
порівняння українського досвіду експериментального сільського будів-
ництва з аналогічним у Білоруській РсР, литовській РсР, латвійській 
РсР, Грузинській РсР, московській області (РРФсР). між тим, слід 
відзначити, що досвід спорудження таких “зразкових” сіл виявився 
обмеженим (на початку 1980-х рр. в Україні було збудовано лише 19 
таких сіл) і не набув широкого застосування через надмірно високі фі-
нансові та матеріально-ресурсні витрати4. 

У травні 1982 р. було прийнято продовольчу програму, із впро-
вадженням якої заплановано широкий спектр комплексних заходів, 
спрямованих на вирішення ключових проблем розвитку села, зокрема 
соціальну перебудову так званих “неперспективних” сіл. тому у пе-
реважній більшості кінодокументів 1982–1985 рр. присутні сюжети, 
що засвідчують появу в багатьох селах добротних цегляних будинків, 
шкіл, будинків культури, дитячих дошкільних закладів, лікарень, тор-
гівельно-побутових комплексів.

між тим, маємо низку кінодокументів, які опосередковано свідчать 
про наявність проблеми сільської міграції, оскільки, як відомо, саме на 
1965–1985 рр. припадає гіпертрофований характер відтоку сільського 
населення до міст5. не вдаючись до детального аналізу природи цього 
складного явища, хотілося б привернути увагу до окремих сюжетів із 
красномовними назвами: “Колгосп – наш дім”, “зі школярів – у хлібо-
роби”, “всім класом – в радгосп”. Їх інформаційна цінність очевидна, 
оскільки тут яскраво відображено нестачу робочої сили та цілеспрямо-
вану політику влади щодо її утримання в селі.

У кінодокументах сільської тематики представлено галерею пор-
третів жителів села, з їхніми суто людськими тривогами і щоденними 
турботами, моральними та культурними цінностями, ментальністю, а 
також соціально-економічними умовами життя. Безумовно, в цій гале-
реї чільне місце посідає образ керівника (голови) – головної людини в 
селі. серед тих, хто потрапив у об’єктив кінокамери, керівники госпо-
дарств в. а. плютинський (Рівненська область), в. і. черфас (Кримська 
область), м. д. Шолар і в. з. тур (одеська область), м. о. посмітний, 
Ф. м. Кавун (вінницька область), Ю. т. личук (івано-Франківська об-
ласть), в. в. стеньгач (Хмельницька область) та ін. У 1970-х роках 
образи керівників господарств пов’язуються не тільки з виробничою 
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тематикою, але й з вирішенням актуальних соціальних проблем – ре-
конструкції і культурного розвитку села, закріплення молоді на селі 
тощо. 

іншу ситуацію спостерігаємо в кінонарисах 1980-х рр.: образ го-
лови-господарника поступається місцем образу сучасного керівника, 
який намагається йти в ногу з часом, науково-технічними досягнення-
ми. самі ж кінонариси є важливими насамперед тому, що доносять до 
нас реальні голоси, думки та настрої сільських очільників тієї епохи.

У кінодокументах герої виступають не тільки як носії певних со-
ціальних ролей (робітник, колгоспник, лікар, спортсмен, письменник, 
актриса та інші), але й як історичні постаті. Конструювання образів 
історичних діячів відбувалося в рамках документальних фільмів і кі-
носюжетів історико-революційної і воєнно-патріотичної тематики. У 
цьому контексті вкрай важлива роль належала біографічному фільму. 
доволі великий масив кінематографічних біографій обирає протагоніс-
том радянського політичного чи військового діяча. показовими є кіно-
стрічки “ми знали його… (спогади про о. с. Косіо ра)” (1966), “Коман-
дарм дибенко” (1967), “павло постишев” (1969), “микола скрипник” 
(1970), “Григорій іванович петровський” (1977), “товариш дем’ян” 
(1980), “легендарний Клим” (1981) та ін.

однією з домінуючих тем кінематографа згадуваного періоду за-
лишалася велика вітчизняна війна, що засвідчує як кількість реалізова-
них кінопроектів, так і масштаби та ракурси розгляду цієї теми. 

У 1980-х роках, незважаючи на здійснювану ідеологічним парта-
паратом політику “інформаційного стримування”, воєнний тематичний 
діапазон доповнюється новими штрихами. чи не “першою ластівкою” 
в українській кінодокументалістиці, що відображала наймасштабніші 
трагедії війни, став фільм режисера в. Георгієнка “Бабин яр – уроки 
історії ”(1981).

створена в зазначений період режисером в. артеменком кіностріч-
ка “солдатські вдови”, що порушувала до того замовчувану проблему 
солдатських вдів (Укркінохроніка), була показана на 38-й сесії Гене-
ральної асамблеї оон й отримала головні призи на міжнародному 
кінофестивалі “молодість-83” і на XVII всесоюзному кінофестивалі 
1984 року.

зазвичай мало який фільм про війну міг обійтися без образу воро-
га. Утім, необхідно відзначити, що в 1960–1980-х роках для означення 
ворога дедалі частіше подавалися вже не стільки іноземні загарбники, 
як члени українських націоналістичних організацій, що боролись проти 
радянської влади. вони відверто демонізувались, їх учасники тракту-
вались як садисти і злочинці, які перебували на службі у німецьких 
окупантів6. Характерні в цьому плані такі фільми: “відколи пам’ятає 
історія” (1969), “вбивця відомий” (1972), “Гірке відлуння” (1979), “Без 
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строку давності” (1981), “зрада – їх ремесло” (1984), самі назви яких не 
залишають сумнівів щодо ідеологічного спрямування стрічок. створені 
в дусі соціалістичного реалізму, з нехитрою драматургією, поверховим 
схематичним викладом сюжетів, вони викривали “антинародну” діяль-
ність представників оУн і Упа. показово, що з різною кількістю сю-
жетних ліній, але з обов’язковою присутністю сцен, що відтворювали 
судові процеси над колишніми оунівцями, звинувачуваними у знищен-
ні мирного населення у воєнні роки, фільми мали на меті “перевести 
український самостійницький рух з політичної в суто кримінальну пло-
щину”7 та слугували ефективним інструментом маніпулювання масо-
вою свідомістю. 

приблизно з тією ж метою і на схожих принципах подається ма-
теріал, спрямований проти “поплічників” націоналістів – духівництва 
Української греко-католицької церкви та її очільника – митрополита 
а. Шептицького. так, уже перша фраза диктора у кінострічці “тро-
янський кінь” (1971): “ми починаємо цикл фільмів про антинародну 
діяльність греко-католицької, уніатської церкви” – закладає основу для 
цілком прогнозованих оцінок на адресу церкви. при цьому, в системі 
“кривих ідеологічних дзеркал” міфологізується й сама постать митро-
полита як гітлерівського колаборанта.

Ще однією виразною ознакою кінотворчих пошуків у рамках во-
єнної тематики став вихід на екрани 1979 року 20-серійної кіноепопеї 
“велика вітчизняна” (або “невідома війна”) радянсько-американського 
виробництва. Хронікальні кінокадри й відібрані у вітчизняних та зару-
біжних архівах професійним кінооператором Р. Карменом, покладені в 
основу цієї кіноепопеї, виразно відображають події на східному фрон-
ті, які для західного суспільства були справжньою “невідомою війною” 
і через 35 років після війни змушували глядачів здригнутися, майже 
фізично відчувши, як близько до краю прірви вони перебували.

загалом багатосерійні публіцистичні кіноепопеї стали прикметою 
епохи розквіту монументальності на екрані. відомий російський кри-
тик та історик документального кіно л. малькова так і визначає цей 
напрям у кінематографі – “кінодокумент-монумент”, кажучи про при-
йняту на той час монументалізацію історії8.

в основі цього напряму лежить специфічний вид кінопродукції – 
кіноогляд, який сприймався як своєрідна візуальна “візитівка” країни, 
її представницьке обличчя. У числі найбільш значних телевізійних 
оглядів – документальний фільм “Україна. Кроки п’ятирічки” (1971), 
створений режисером Б. небієрідзе на студії Укртелефільм.

зауважимо, що з часу заснування студії у 1965 р. і до середи-
ни 1980-х років, коли в Україні остаточно сформувався телевізійний 
фільм, створено досить потужний і репрезентативний комплекс кінодо-
кументів, до складу якого входять документальні і музичні телестрічки, 
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фільми-вистави, музичні ролики. серед їхніх творців – відомі режисери 
м. джинджиристий, о. машкара, Ю. некрасов, Р. олексів, л. онуф-
рієв та ін. з-поміж них не можна не згадати о. Бійму, у доробку якого 
понад 120 музичних кінострічок, 27 з яких охоплюють згаданий період. 
Без перебільшення, його фільми стали невід’ємною складовою кіноан-
тології високого мистецтва України, зафіксували на плівці у розквіті 
таланту непересічних Б. Гмирю, є. мірошниченко, а. солов’яненка, 
кращі художні колективи держави.

маємо згадати і про вдалі, на наш погляд, спроби телевізійної адап-
тації літературних творів – фільми-вистави, зокрема “Безталанна”, “Ка-
мінний господар”, “Хазяїн”, “ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці” 
за участі корифеїв вітчизняної сцени н. Копержинської, а. Роговцевої, 
К. степанкова, Б. ступки та ін.

важливою є також ще одна досить вагома деталь: Укртелефільм у 
той час була єдиною серед вітчизняних студій, що майже в повному об-
сязі фіксувала літераторів, які перед камерою читали свої кращі твори. 
зокрема, за цей період наявні 34 кінострічки, в яких українські літера-
тори п. воронько, о. Гончар, п. загребельний, Ю. збанацький, в. Ко-
заченко, д. луценко, а. малишко та інші читають свої поезії, прозу.

серед кінодокументів цієї студії – близько двох десятків кінофіль-
мів урбаністичної тематики, які, подаючи візуальні характеристики 
українських міст, передусім Києва, дніпропетровська, донецька, мир-
города, Рівного, світловодська та інших, досліджують історію повсяк-
денності, дають змогу простежити різноманітні суспільні зміни і тен-
денції, зокрема у моді, дозвіллі, домашньому побуті, заняттях підлітків 
і молоді тощо.

окреме місце в документальній спадщині посідають кінодокументи 
виробництва студії Київнаукфільм. загалом 1960–1980 роки вважають 
“золотим віком” українського науково-популярного кіно, коли Київна-
укфільм був найбільшою в європі спеціалізованою студією неігрового 
кіно. студія щорічно випускала близько 400 назв кінопродукції, створе-
ної такими неперевершеними майстрами науково-пізнавального жанру, 
як а. Борсюк, м. вінярський, є. Григорович, а. загданський, т. золоєв, 
Г. Крикун, і. негреску, л. островська, о. самолевська, а. серебренні-
ков, Б. снітко, і. стависький, є. Уваєв, л. Удовенко, в. Хмельницький, 
с. Шульман, т. ярошевич та ін. У доробку цих митців – низка фільмів, 
що популяризували нові напрями в науці чи несподівані результати до-
сліджень, відтворювали хід творчих пошуків учених та видатних діячів 
літератури і мистецтва.

У цей же час вийшли на екрани новаторські картини. серед шедев-
рів світового неігрового кіно гідне місце посідають фільми лідера “ки-
ївської школи наукового кіно” Ф. соболєва “мова тварин” (1967), “сім 
кроків за обрій” (1968), “чи думають тварини?” (1970), “Біля джерел 
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людства” (1976), “дерзайте, ви – талановиті” (1979), “Коли зникають 
бар’єри” (1980). останньою роботою режисера стала кінострічка “на 
прицілі ваш мозок” (1985), де йдеться про маніпулювання людською 
свідомістю через телебачення, рекламу і політичні технології. Робо-
ту над фільмом після смерті митця завершив у 1985 році його учень 
в. олендер. стрічка отримала перший приз на всесоюзному кінофес-
тивалі в алма-аті (номінація “Кращий науково-популярний фільм”).

У низці кінодокументів знайшли відображення питання про до-
сягнення науки і техніки на шляху завоювання космічного простору. 
Йдеться, зокрема, про кінофільми “Космос. проблеми, перспективи, 
мрії...” (1980), “народження ідеї. Ціолковський” (1980), “Роздуми піс-
ля польоту” (1983).

водночас у кінодокументах екологічної тематики порушувалися 
питання забруднення повітря, води і ґрунтів, збереження біологічного 
розмаїття і охорони ландшафтів (“море повинно бути чистим” (1978), 
“озера повинні жити” (1980), “охорона природних багатств УРсР” 
(1983)). яскравістю і переконливістю вирізняються кінострічки про 
зникаючі або унікальні види живої природи (“чи повернеться чорний 
лелека?” (1979)). до цієї групи джерел належать також кінофільми, 
в яких розглядаються проблеми впливу міста на навколишнє серед-
овище і здоров’я населення, актуалізуються питання стійкого розви-
тку й екологічної безпеки регіонів (“навколишнє середовище і місто” 
(1982), “вчені України – сибіру” (1979)). Це наштовхує на висновок: 
ненав’язливо, опосередковано, через фіксування, зокрема, прикмет еко-
логічної напруги як однієї з ознак застою, але кінодокументалісти все ж 
таки здійснювали спроби зруйнувати бар’єр замовчування й озвучити 
проблеми сучасного суспільства і людини. Цей факт доволі легко про-
стежується в кінострічках соціальної тематики із значним вкрапленням 
психологічної, моральної і філософської проблематики (“люди важкої 
долі” (1976), “а що за душею?” (1980), “мені страшно малювати маму” 
(1984)).

екскурс в історію засвідчує, що, незважаючи на “застійність” са-
мої епохи, тенденції бурхливого розвитку телебачення, започатковані 
в 1960-х роках, набули розвитку у 1970-х – середині 1980-х років. Цей 
факт сповна підтверджує запровадження з 1972 року двопрограмно-
го телевізійного мовлення: перша програма – передачі Центрального 
телебачення, друга – передачі Українського телебачення та регіональ-
них телестудій. наприкінці 1980-х років телебачення вже охоплювало 
територію України, де проживало 97 % населення, у т. ч. більшість 
сільських мешканців. другу і третю програми мали змогу дивитися, 
відповідно, 93 % і 65 %. Це були найвищі технічні показники в колиш-
ньому сРсР. не випадковим є, отже, і факт про кількість інформацій-
них телесюжетів за вказаний період – майже 14 тис. проте, відобража-
ючи окремі події громадсько-політичного життя, розвиток народного 
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господарства, освіти, охорони здоров’я, побут населення різних регі-
онів України, як і у випадку з кінематографом, вони жорстко обме-
жені канонами “соціалістичного реалізму”. Утім, під час детального 
ознайомлення з телесюжетами переважно початку 1980-х років, стає 
очевидним, що у масовому потоці “ритуальної” інформації в цей час 
уже з’являлися окремі соціально-критичні сюжети на зразок “загубили 
час!”, “металургія – проблеми”, “проблеми відставання”, “чому від-
стає “прогрес”?”, “чому пустують магазини?”.

поширення телебачення як більш оперативного, ніж кінохроніка, 
засобу суто фактичної візуальної інформації спричинило недоцільність 
подальшого існування періодики в рамках кінематографа. Її замінили 
телевізійні програми новин та інші інформаційно-публіцистичні жанри, 
і, як наслідок, вже на межі 1980-х років очевидним фактом стала втрата 
взаємозв’язку критеріїв актуальності й оперативності в кіноперіодиці, 
що, зрештою, позначилося на видозміні кіножурналів: у “Радянській 
Україні”, “Україні сьогодні”, “молоді України”, “піонерії”, “Україні 
спортивній” почали переважати тематичні випуски, що тяжіли до уза-
гальнення, образності й не були прив’язані до окремої дати чи події. 
натомість втрачена кінематографом “живість” відображення дійсності 
все більше присутня в продукції телебачення, оскільки для телебачен-
ня важливе максимальне наближення до реальності (“тут і тепер”), до 
конкретної події, яку і має побачити глядач у момент її перебігу, і, 
зрештою, за телебаченням закріплюється функція “повсякденного, по-
всякчасного або, точніше сказати, буденного спостерігача”9.

показовими з точки зору інформаційної цінності є документи ре-
гіонального телебачення (дніпропетровської, донецької, запорізької, 
Київської, Кримської, львівської студій телебачення), тому що вони, 
інформуючи глядачів, головним чином, про те, що виходило за межі 
можливостей та інтересів центральних каналів, “розсувають панора-
му життя країни завдяки детальнішому відображенню подій і проблем 
окремої місцевості”10 і тим самим слугують важливим джерелом для 
вивчення “локальної історії”. 

Узагальнюючи викладене, можемо стверджувати: запропонований 
аналіз репрезентативних можливостей кінодокументів другої половини 
1960-х – середини 1980-х років, безумовно, не є вичерпним, а в ряді 
аспектів – у певній мірі диференційним (через обмежений обсяг цієї 
статті). завершуючи його, хотілося б ще раз звернути увагу на те, що 
кінодокументи вказаного періоду є, на нашу думку, не просто цінними 
артефактами епохи, але й досить важливими джерелами як з наукової, 
так і з практичної точок зору. вони відкривають нові шляхи до розу-
міння минулого і теперішнього, збагачуючи дослідницький дизайн, а, 
подекуди, стаючи домінантним способом дослідження чи репрезентації 
багатьох вимірів тогочасного радянського суспільства та логіки його 
розвитку.
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проанализирована репрезентативность кинодокументов второй половины 
1960-х – середины 1980-х годов из коллекции Центрального государственного 
кинофотофоноархива Украины имени Г. с. пшеничного с целью привлечения 
их информационного потенциала в исследовании любой проблематики, а так-
же соответствующего среза исторической действительности в целом.

Ключевые слова: кинодокумент; кинофильм; кинематограф; тематика; 
телевидение.

There is analyzed the representativeness of film documents of the second 
half of 1960s – mid of 1980s from the collection of the Central State Audio and 
Visual Documents Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi with the aim 
of using of their information potential in the study of any subject, as well as the 
historical reality as a whole.

Key words: the film documents; the movie; the cinema; the themes; the TV.
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УДК 7.041мазепа:930(477)

О. О. КОВАЛЕВСьКА*

ПИтАННЯ іКОНОГРАФіЇ іВАНА мАЗЕПИ 
У ПРИВАтНОмУ ЛИСтУВАННі тЕтЯНИ цЯВЛОВСьКОЇ** 

тА СЕРГіЯ БіЛОКОНЯ***

досліджкється один із цікавих епізодів наукової спів праці двох учених, 
які волею випадку зацікавилися темою іконографії українського гетьмана 
і. мазепи (1639−1709) та намагалися відстежити її відображення у доступній 
на той час науковій літературі, побічно звертаючи увагу й на дотичні теми, 
пов’язані із цією історичною постаттю.

стаття побудована на матеріалах приватного листування, яке зберігається 
у приватному архіву доктора історичних наук с. і. Білоконя, і було люб’язно 
надано авторці для опрацювання.

Ключові слова: іконографія; історіографія; архів; листування; малюнки; 
і. мазепа; с. Білокінь; т. Цявловська.

на сьогодні проблема виявлення, атрибуції, аналізу, класифікації 
та систематизації портретів івана мазепи або зображень, йому при-
свячених, є достатньо дослідженою та широко відображеною в літе-
ратурі. суттєвий внесок у цей процес був здійснений істориками, мис-
тецтвознавцями та колекціонерами ХіХ – першої третини ХХ ст.1 не 
менш вагомими були здобутки українських учених, котрі працювали 
за кордоном, та іноземних дослідників другої половини ХХ – початку 
ХХі ст.2 водночас, як показав аналіз радянської історіографії 30-х – 
кінця 80-х рр. ХХ ст., протягом цього періоду радянськими вченими 
не було здійснено жодного дослідження, присвяченого опрацюванню 
питань іконографії, тобто загальної сукупності наявних зображень пев-
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ної особи − івана мазепи. виняток становили лише кілька невеличких 
розвідок кінця 1920-х – початку 1930-х років, присвячених відлитим 
експонатам чернігівського історичного музею3, загальній історії похо-
дження дзвонів4, коротке повідомлення на засіданні комісії історії ко-
заччини і козацької доби вУан5, а також монографія з історії ливарни-
цтва в Україні6, в яких була згадка про портретне зображення гетьмана 
на дзвоні “Голуб”, відлитого 1699 р. військовим ливарником Карпом 
Балашевичем для воскресенської церкви Батурина або для домниць-
кого монастиря на чернігівщині. натомість відсутність інтересу з боку 
офіційної історичної науки до подібної тематики зовсім не означала 
принципового небажання вчених нею займатися чи неможливість на-
укового пошуку в цьому напрямку. як демонструють матеріали при-
ватного листування т. Цявловської та с. Білоконя7, тема іконографії 
і. мазепи була затребуваною, однак її повноцінне дослідження обмежу-
валося двома суттєвими чинниками: відсутністю доступу до необхід-
них джерел та літератури, а також неможливістю публікації результа-
тів подібного дослідження жодним із вчених. відтак факт їх співпраці 
та унікальні матеріали з іконографії і. мазепи довгий час залишалися 
лише на сторінках їхніх листів, оприлюднення яких стало можливим 
лише на початку ХХі ст., коли ця тематика знову стала актуальною.

як свідчить зміст листування та результати наукової роботи 
т. Цявловської, її інтерес до іконографії і. мазепи виник як суто мар-
гінальний сюжет у зв’язку з тим, що тетяна Григорівна працювала над 
виданням малюнків о. пушкіна та готувала коментарі до них. опра-
цьовуючи текст автографу поеми “полтава”, вона знайшла малюнки, 
що за контекстом мали б зображувати українського гетьмана. один із 
цих малюнків не мав ознак портрета і являв собою ляльку, що висить 
на шибениці8. натомість інший був наслідуванням зображення, відо-
мого з літератури як “портрет мазепи”, виконаний я. п. норбліном9. 
т. Цявловську зацікавило питання достовірності цього зображення і 
того, наскільки цей портрет міг відтворювати справжні риси зовніш-
ності і. мазепи. саме у пошуках відповіді на це запитання вона й звер-
нулася до с. Білоконя з проханням допомогти розшукати додаткову 
інформацію щодо іконографії гетьмана, оскільки самій дослідниці вда-
лось розшукати з цього приводу лише статтю п. еттингера10.

відповідаючи на запит т. Цявловської, с. Білокінь повідомив, що 
про гравюру я. п. норбліна “мазепа” свого часу писав академік ан 
сРсР м. Грушевський, відзначаючи при цьому, що вона “очень со-
мнительная”, а взагалі-то існує велика кількість портретів і. мазепи, 
що представляють “несопоставимые типы лица”11. прагнучи знайти 
якомога більше інформації щодо цієї гравюри в літературі, с. Білокінь 
запропонував пошукати згадки про неї в рідкісних на той час виданнях 
лекцій д. антоновича12 з історії української гравюри та в альбомі істо-
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ричних портретів Г. Хоткевича13. Крім того, він просив т. Цявловську 
повідомити йому рік видання статті п. еттингера для ознайомлення з її 
змістом. У свою чергу дослідниця надіслала до Києва не лише посилан-
ня на вищезгадану статтю, але й повний текст коментаря її автора, на-
даного їй 25 січня 1945 року окремою листівкою. п. еттингер, зокрема, 
писав, що “норблен, конечно, не мог знать мазепу, а офорт его с этим 
названием сделан с еврея-арендатора, кот[орому] почему-то присвоили 
кличку “мазепа”. Ровинский в своем труде о грав[ированных] портре-
тах поместил этот офорт в иконографии м[азепы] и вот пошла писать 
губерния (sic!)! моя заметка об этом недоразумении была помещена в 
“Русском библиофиле” (1913, № VII)”14.

отримавши це повідомлення, а також виконуючи свої зобов’язання 
щодо пошуку більш ґрунтовної інформації про того, кого насправді зо-
бразив я. п. норблін на гравюрі, що стала першовзірцем для малюнка 
о. пушкіна, с. Білокінь провів значну пошукову роботу, про результа-
ти якої повідомив т. Цявловську наступним листом. як свідчить зміст 
цього листа, гравюра я. п. норбліна була досить відомим у світі тво-
ром, мистецький рівень якої не дозволив би імені її автора канути в 
небуття. саме таким чином про цей твір писав польський дослідник 
творчості гравера зигмунт Батовський, працю якого вдалось розшука-
ти с. Білоконю15. Щодо відповідності назви “аквафорти”, як її називає 
з. Батовський (аквафорта – спосіб гравірування по міді; відбиток, який 
при цьому з’являється, називається офортом), справжнім рисам зовніш-
ності гетьмана і. мазепи, то в тексті монографії зазначалося, що “у 
представленной фигуры […] нет в чертах лица ничего общего характе-
ром с известными изображениями славного Козака […], также и над-
пись на последнем состоянии аквафорты “Mazeppa aetat 70” к нему не 
относится”16. Більше того, з. Батовському вдалось з’ясувати, що пор-
трет і. мазепи, який зберігався в Київському церковно-археологічному 
музеї, був лише аматорською копією норблівської гравюри, виконаною 
де ля Флізом для своїх альбомів17. Цитуючи та посилаючись на текст 
праці з. Батовського, с. Білокінь повідомляв, що численні відбитки та 
варіанти цієї гравюри зберігалися у фондах національної бібліотеки у 
парижі. проаналізувавши їх, польський дослідник зумів подати загаль-
ний опис зовнішності портретованої особи: “зажатые губы, тяжелый 
взгляд, бритые усы и щеки придают старцу выражение задумчивости и 
важности, а одежда преображает его в экзотического сановника или – 
о чем, надо полагать, скорее думал норблин в ходе формирования 
замысла – в рембрандтовского раввина”18. Щодо підпису під гравюрою, 
на підставі якого це зображення певний час деякі дослідники вважали 
за портрет і. мазепи, то з. Батовський писав, що вона не має стосун-
ку до українського гетьмана. Роз’яснення цього питання були надані 
автору монографії відомим художником та критиком мистецтва Ген-
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риком п’єнтковським, який, посилаючись на сімейну традицію роди-
ни князів чарторийських, повідомляв, що “фигура, которую норблин 
обессмертил столь мастерски, − это еврей-арендатор кн. чарторысских, 
известный в княжеских владениях под именем мазепы”19.

перевірити повідомлення Г. п’єнтковського, яке також було опу-
бліковано на сторінках польськомовної газети “Кур’єр варшавський”, 
с. Білоконю не вдалося через відсутність примірника цієї газети в 
Центральній науковій бібліотеці ан УРсР (нині нБУв – Авт.). од-
нак щодо питання про прізвисько “мазепа”, надане портретованому 
єврею-орендарю, то, посилаючись на тлумачення цього слова словни-
ками української мови п. Білецького-носенка та Б. Грінченка, с. Біло-
кінь писав, що це могло бути пов’язано як зі значенням “маска”, так 
і з визначенням “неохайна, груба людина”20. Корисним у цьому сенсі 
могло бути й використання польських словників, результати опрацю-
вання яких він розмістив на сторінках наступного листа. там, зокрема, 
зазначалось що “мазепою” в польській мові могли називати людину з 
“широким обличчям та маленькими очима” або “брудну та неохайну 
людину”21.

з’ясовуючи причини появи такого, на перший погляд, не зрозу-
мілого підпису під гравюрою, с. Білокінь натрапив на статтю К. Ши-
роцького22, який погоджувався з висновками з. Батовського і також 
стверджував, що це не міг бути портрет справжнього гетьмана і. мазе-
пи. таким чином, с. Білокінь представляв до уваги т. Цявловської вже 
чималу історіографію питання, де п. еттингер явно не був першовід-
кривачем невідповідності підпису зображенню.

продовжуючи свої бібліографічні пошуки, с. Білокінь розшукав 
оригінальне повідомлення про те, що наприкінці позаминулого сто-
ліття (тобто ХіХ-го) у варшаві, у бібліотеці Красинських, зберігався 
портрет олією, причому обличчя зображуваного було дуже подібним 
до норбленівського “орендатора”. сучасним українським дослідникам 
вдалось з’ясувати, що то був не старовинний портрет, який, за при-
пущенням деяких знавців іконографії і. мазепи, міг слугувати взірцем 
я. п. норбліну, а навпаки – написаний пізніше з норбліновської гравю-
ри портрет “польського шляхтича” пензля я. морачинського (1850)23. 
звичайно, що цієї інформації с. Білокінь на той час не міг мати, а отже, 
він повідомляв про варшавський портрет саме як про можливе джерело 
норбленівського портрета.

дослідник також знайшов цікаве повідомлення, зафіксоване в ба-
гатотомній праці д. Ровинського про існування гравюри д. Галяхов-
ського (“апофеоз мазепи” (1708) – Авт.), яка зображувала і. мазепу. 
Це зображення було виконане на жовтому шовку або атласі, а відтак 
спроби його сфотографувати, здійснені у ХіХ ст., залишилися безре-
зультатними. зберігалася ця гравюра також у колекції Красинських у 
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варшаві24. д. Ровинський, незважаючи на явні розходження в зобра-
женні облич на обох гравюрах, перш за все через різні бороди (у д. Га-
ляховського вона коротка та одинарна, а у я. п. норбліна – довга та 
роздвоєна – Авт.), вважав, що в обох випадках зображували саме укра-
їнського гетьмана і. мазепу.

подібна впевненість д. Ровинського, а також знайдені с. Біло-
конем інші повідомлення на користь того, що норбленівський “мазе-
па”, то є гетьман України, в якого могла “закохатися мотря”, приму-
сили українського дослідника засумніватися в правоті з. Батовського. 
врешті-решт, с. Білокінь, очевидно, вже був готовий погодитися з ви-
сновком о. лазаревського, що на питання, який з портретів і. мазепи 
слід вважати автентичним, варто відповідати – “тот, который изобра-
жен на норбленовской гравюре…”25. тим більше, що дослідник вважав 
слушним зауваження о. лазаревського, що справжній портрет і. мазе-
пи слід шукати саме у польщі, де ці портрети зберігали, а на теренах 
Російської імперії нищили як крамолу26.

отже, подібна суперечливість висновків різних авторів щодо до-
стовірності портретів і. мазепи та незрозумілість питання праобразу 
чи першовзірця гравюри я. п. норбліна змусила с. Білоконя конста-
тувати, що: “вопрос зашел в совершенный тупик. мне кажется, что 
выход из него есть лишь один. я попытаюсь связаться с кем-нибудь 
из современных, кажется, возросших в числе, исследователей норб-
лена в варшаве (підкреслено с. Білоконем – Авт.) (может быть, вы 
уже знакомы с таковыми?). нужно разыскать гравюру Галяховского и 
портрет маслом, в крайнем случае более подробные о них сведения. 
Этот вопрос интересен уже мне самому, и я постараюсь довести его до 
конца. во всяком случае мне кажется, что с комментарием к рисунку 
пушкина следует повременить: дело совершенно не ясно”27.

на жаль, такі ґрунтовні, як на той час, результати пошуків, здій-
снені сергієм івановичем, так і не знайшли свого відображення в праці 
т. Цявловської. як не дивно, але тетяна Григорівна, очевидно, перед-
чувала подібний варіант розвитку подій. в одному з листів, дякую-
чи своєму колезі та захоплюючись результатами його розшуків, вона 
мимохідь написала, що ці матеріали обов’язково будуть використані, 
якщо до цього коли-небудь дійде справа28. У даному випадку т. Цяв-
ловська мала на увазі давнє прагнення усіх пушкіністів, та й не лише 
їх, побачити усі малюнки о. пушкіна опублікованими. підставою для 
сподівань на таке видання стала заява видавництва “наука” про те, що 
“альбом рисунков пушкина, взятых из всех его рукописей” обов’язково 
буде опубліковано до наступного ювілею поета. Ця заява була зроблена 
у 1937 р. у передмові до видання творів поета29. на момент виходу кни-
ги т. Цявловської “Рисунки пушкина”30 ідея видання вищезгаданого 
альбому так і не була втілена. навіть активні виступи відомої пушкі-
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ністки на сторінках тогочасної преси не вплинули на ситуацію, а відтак 
малюнки о. пушкіна ще й досі залишаються невиданими у повному 
обсязі31.

Більше того, ані в першому, ані в другому виданні малюнків 
о. пушкіна, здійснених т. Цявловською, малюнок поета, зроблений за 
аквафортою я. п. норбліна, був відсутній. а, відповідно, і коментар до 
нього, над пошуком матеріалу для якого працював с. Білокінь. взагалі, 
серед малюнків, які мали стосунок до постаті і. мазепи й увійшли до 
першого видання книги т. Цявловської, авторкою був поданий лише 
той з них, що супроводжував рукопис “полтавы” і був ідентифікований 
як “трое повешенных. в рукописи поэмы “полтава” №838 (лБ 2371), 
л.44 об. сентябрь (?) 1828, г. петербург”. Цей малюнок був розміще-
ний на сторінці 37. першим на цьому малюнку гіпотетично зображено 
мазепу, а двоє інших мали уособлювати його прибічників. малюнок 
був пов’язаний з віршами третьої пісні поеми: “…Кто опишет негодо-
ванье, гнев царя? Гремит анафема в соборах; мазепы лик терзает кат 
…”. про те, що в рукописах о. пушкіна існує ще й портрет і. мазепи, 
виконаний за гравюрою я. п. норбліна, мови не було. Хоча цілком 
можливо, що саме це мала на увазі дослідниця, коли перелічувала істо-
ричні особистості, чиї портрети зустрічалися на сторінках пушкінських 
рукописів, зокрема, Робесп’єр, наполеон, мазепа, Кочубей, Карл занд 
та інші32.

незважаючи на таку ситуацію, яка невдовзі стала очевидною, с. Бі-
локінь вирішив закінчити розпочату справу пошуку портретів і. ма-
зепи та імовірного взірця, яким послугувався я. п. норблін, про що 
свідчить зміст його листа, надісланого т. Цявловській у січні 1974 р. 
дослідник повідомляв, що, нарешті, закінчив роботу і може підбити 
підсумок своїм пошукам. питання іконографії і. мазепи виявилося не-
легкою справою, адже на це було кілька об’єктивних причин. одні-
єю з перших він назвав необізнаність із текстом третього (невиданого) 
тому збірника “мазепа”, який мав би містити бібліографію присвяче-
них гетьману праць, а, отже, не міг мати уявлення про усі можливі 
дослідження його іконографії. наступною проблемою виявилася недо-
ступність багатьох дореволюційних видань, а також тих, що виходили 
за кордоном. зокрема, йому було невідоме видання о. оглоблина33, про 
яке він пише, посилаючись на чутки (“по слухам, о мазепе издал перед 
смертью фундаментальный двухтомник эмигрант александр оглоблин, 
но это издание мне, понятно, не известно”34). нарешті, дослідник з жа-
лем зазначив, що “мои трудности усугубляло наконец то, что наша ис-
ториография данным вопросом не занимается вообще”.

Усі ці чинники не завадили с. Білоконю зібрати достатньо інфор-
мації, щоб запропонувати їх своїй колезі та зробити кілька власних 
висновків. по-перше, попри недоступність для радянського вченого, 
темі іконографії і. мазепи було присвячено значну кількість джерел. 
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по-друге, “в силу своей диковинности в галерее портретов особое мес-
то занимает известный офорт Жан-пьера норблена (1745 – 1830)”35, 
про автора якого с. Білокінь теж подав коротку біографічну довідку. 
з неї випливала одна обставина, яка пояснювала, який стосунок мав 
я. п. норблін до родини кн. чарторийських і яким чином він міг вико-
нати портрет цього “єврея-орендаря”36. далі в тексті листа було подано 
повний опис аквафорти, її розміри, інформація про те, де зберігалися її 
численні відбитки.

потім с. Білокінь ґрунтовно виклав суперечливі точки зору до-
слідників щодо достовірності портретів і. мазепи взагалі та портрета 
роботи я. п. норбліна зокрема. особливу увагу с. Білокінь звернув на 
гравюру д. Галяховського, оскільки в її автентичності не було сумніву 
через місце та час її виконання, а також тому, що в. Горленко розгля-
дав її як імовірний прообраз норбленівської аквафорти. потім у листі 
ще раз було розглянуто тлумачення слова “мазепа” в польській мові та 
порівняно це значення з образом, що постав на гравюрі. нарешті, спи-
раючись на монографію з. Батовського, як на одну з найґрунтовніших 
праць, присвячених творчості мистця, с. Білокінь робить  висновок – 
норбленівський “мазепа” не є портретним зображенням українського 
гетьмана. Цю думку підтримали та додатково обґрунтували у своїх 
працях такі дослідники, як Б. Барвінський, К. Широцький, п. еттингер, 
м. Голубець та інші. точка зору м. Грушевського з цього приводу вия-
вилася більш критичною. на його думку, було незрозумілим прагнення 
художника створити з “какого-то арендатора образ властелина, вождя, 
каким, несомненно, является персонаж норблена”. вчений сподівався, 
що вихід із цієї заплутаної ситуації буде знайдено, якщо буде виявлено 
додаткові матеріали. остаточний висновок у цьому питанні належав, за 
словами с. Білоконя, в. січинському, який зазначив: “в вопросе иконо-
графии гетмана ив. мазепы следует, вне сомнения, руководствоваться 
основным принципом, что только портреты, выполненные при его жиз-
ни его же современниками, можно считать аутентичными”37. слідом 
за в. січинським с. Білокінь погодився, що “современные портреты 
мазепы, исполненные маслом, до наших дней не дошли (с.155), т.к. 
все памятники, связанные с его именем, после 1709 года старательно 
уничтожались (с.135–136)”, що на сьогодні вже не відповідає дійсності, 
адже сучасним українським дослідникам все ж таки вдалося розшукати 
один портрет, виконаний олією на полотні і датований 1725−1750 рр.38 
але на час листування с. Білоконя з т. Цявловською (тобто початок 
1970-х років) автор листа не міг знати про це з об’єктивних причин.

посилаючись на відому та ґрунтовну працю п. Білецького “Укра-
їнський портретний живопис XVII–XVIII ст.”, с. Білокінь зазначив, що 
додаткового дослідження потребує портрет з державного історичного 
музею у москві. пізніше, вже на початку ХХі ст., ці побажання були 
здійснені, що дало можливість відкинути цей портрет як достовірний, 
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оскільки було доведено, що на ньому зображено великого гетьмана ли-
товського Казимира павла яна сапєгу39.

отже, як писав с. Білокінь, “что касается офорта норблена, как и 
других позднейших иностранных гравюр – ценности в отношении пор-
третного подобия очень сомнительной, – то он должен быть признан 
фантастическим, даже если не принимать во внимание его происхож-
дения”40. Усі зібрані та представлені на розсуд т. Цявловської мате-
ріали с. Білокінь безкорисно надавав у розпорядження своєї колеги, 
про що зазначено наприкінці цього листа. однак, уже маючи досвід 
боротьби за видання повного зібрання малюнків о. пушкіна, які не 
увінчалися успіхом, т. Цявловська, оцінивши працю с. Білоконя та по-
дякувавши йому за неї, порадила опублікувати цей цінний матеріал під 
його власним прізвищем. на це дослідник відповів аналогічною пропо-
зицією, з уточненням щодо місця видання та імовірної назви (“местом 
издания в таком случае следовало бы взять, я думаю, малотиражный 
ведомственный сборник, а в заглавии избежать некое имя…”41).

Цим ідеям не судилося втілитися тоді, хоча саме завдяки самому 
факту збереження цього листування та додаткових матеріалів до нього, 
у вигляді бібліографії, складеної с. Білоконем, ми отримали унікальну 
можливість пересвідчитися у тому, що тема іконографії і. мазепи, по-
при усі обмеження, не була проігнорована дослідниками, які працюва-
ли за радянських часів. Більше того, завдяки науковій прискіпливості 
т. Цявловської, вдалося з’ясувати, що образ і. мазепи викликав осо-
бливу зацікавленість о. пушкіна не лише як поета, але і як художника, 
рисувальника. окремий інтерес становить також “дослідницька кухня”, 
відбита в текстах листів обох кореспондентів, та характерні риси нео-
фіційного спілкування вчених, чиї наукові інтереси, на перший погляд, 
були зовсім різними.

таким чином, можна впевнено стверджувати, що тема іконографії 
і. мазепи була предметом дослідження радянських вчених у ХХ ст., 
хоча її опрацювання велося у приватному порядку й не стало надбан-
ням історіографії тих часів. заслуговують на увагу висновки, зроблені 
одним з кореспондентів (с. Білоконем – Авт.), щодо значної історіо-
графії цієї проблематики, а також щодо першоджерел конкретного зо-
браження – гравюри я. п. норбліна “мазепа”, яке в подальшому мало 
численні наслідування, зокрема, о. пушкіним. правдивість цих висно-
вків та імовірність деяких припущень була підтверджена (або спросто-
вана) значно пізніше, вже на початку ХХі ст., що зайвий раз підкресли-
ло правильність рекомендованих у листах шляхів подальших наукових 
пошуків.
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исследуется один из интереснейших эпизодов  сотрудничества двух уче-
ных, которые волей случая заинтересовались темой иконографии украинского 
гетмана і. мазепы (1639−1709) и стремились отследить ее освещение в до-
ступной на то время научной литературе, паралельно обращая внимание на 
сопредельные темы, связанные с этий исторической личностью.

статья написана на материалах часной переписки, которая хранится в 
личном архиве д.и.н. с. и. Белоконя, и было любезно предоставлено автору 
для анализа.

Ключевые слова: иконография; историография; архив; переписка; ри-
сунки; и. мазепа; с. Белоконь; т. Цявловская.

The scientific research is dedicated to the one of interesting episode of the 
scientific collaboration of two scientists, who casually interested in the iconography 
of Ukrainian Hetman I. Mazepa (1639–1709), have tried to research its reflection in 
evaluable for that time scientific publications, giving attention to the relevant topics, 
connected with this historical personality. 

The article is based on the private correspondence that stored in the private 
archives of Doctor of history S.I. Bilokin, who kindly presented it to author for 
research.

Key words: the iconography; the historiography; the archives; the correspon-
dence; the drawings; I. Mazepa; S. Bilokin; T. Tsyavlovska.
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УДК 930:253:929Полевик

Н. м. ЛОБАНОВА*

ДОКУмЕНтИ ОСОБОВОГО ФОНДУ ФОЛьКЛОРИСтА 
ВАСИЛЯ ПОЛЕВИКА У ДЕРЖАВНОмУ АРХіВі

чЕРНіГіВСьКОЇ ОБЛАСті

Характеризуються документи з особового фонду василя полевика та по-
даються його біографічні дані. 

Ключові слова: в. і. полевик; с. займище; художня самодіяльність.

подвижник колекціонерства, 
збирання, збереження й пропаганди 
пісенної спадщини придесення, лю-
дина дивовижної краси і щедрості, 
гармонійності і цільності, безмежної 
закоханості у свій рідний край і його 
фольклорні скарби – це все про ва-
силя івановича полевика, особовий 
фонд якого зберігається в державно-
му архіві чернігівської області.

в. і. полевик народився у с. зай-
мище Щорського району чернігів-
ської області в 1925 році. заслуже-
ний працівник культури, лауреат 
обласних премій ім. Г. верьовки та 
Б. Грінченка, Фонду культури. з його 
ім’ям пов’язані найвищі злети займи-
щанських хористів і ще десятків са-
модіяльних ансамблів і хорів чернігівщини впродовж другої половини 
XX століття. 

василь іванович змалку залишився без матері. не стала доля при-
хильною і в роки юності: на початку окупації чернігівщини німці роз-
стріляли батька (організатора і першого голову колгоспу ім. петров-
ського), а неповнолітнього василя в 1942 році вивезли до німеччини, 
де він служив у маєтку бауера. з полону визволили англійці, агітували 
не повертатися на батьківщину, але йому хотілося додому. згодом мо-

полевик василь іванович.

© н. м. лобанова, 2015

* Лобанова Наталія Михайлівна – заступник директора державного архі-
ву чернігівської області.
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лодого хлопця взяли писарем до стрілецької роти. несподівано в час-
тині оголосили, що у військові оркестри проходить набір музично об-
дарованих бійців. 

прослухали й молодого писаря, виявився бездоганний музичний 
слух. досить швидко, за якихось два місяці, він опанував духові інстру-
менти, став грати в оркестрі. одночасно захоплювався теорією музики, 
вчився грати на піаніно, акордеоні.

далі був вступ до Гомельського музичного училища, в якому чо-
тирирічну навчальну програму василь іванович подолав за два роки, 
склав іспити достроково і з відзнакою. на екзамені прозвучали його 
власні пісні. то було далекого 1952 року.

після навчання василь обирає рідний Щорс. Керує хором у заліз-
ничному клубі. з 1954 року працює в чернігові: баяніст-хормейстер 
обласної філармонії, художній керівник міського Будинку культури, 
старший методист обласного Будинку народної творчості. одночасно, 
у 1958 році, закінчує московський музично-педагогічний інститут іме-
ні Гнесіних.

У той же час активно працював як хормейстер. Готував багато са-
модіяльних колективів до виступів на конкурсах, був ініціатором ство-
рення окремих хорів.

народний самодіяльний 
колектив 
“спадщина” 
с. займище 
Щорського району 
чернігівської області. 
1994 рік.
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У 1961 році василя івановича призначають директором чернігів-
ського музичного училища ім. л. Ревуцького. 10 років він віддає вихо-
ванню молодих фахівців музики та співу, поєднуючи роботу з активною 
громадською діяльністю. зокрема, керує обласним музичним това-
риством, обирається депутатом чернігівської міської та деснянської 
районної у місті чернігові рад. завдячуючи діловим якостям, його при-
значають директором чернігівської обласної філармонії, якій він при-
святив 14 років свого життя.

але така обдарована людина не зупиняється на досягнутому. ва-
силь іванович здобуває ще одну вищу освіту – закінчує Київську кон-
серваторію ім. п. і. чайковського за спеціальністю хорове диригування. 

Ще в роки навчання в Гомельському музичному училищі василь 
іванович захоплюється композиторством. У 1953 році, святкуючи день 
залізничника, хор клубу залізничника виконав його першу пісню “в 
майбутнє, наш поїзд, лети!”, в якій прославлялися славні трудові спра-
ви залізничників. слова до пісні написав один із студентів залізничної 
школи. пізніше полевик написав ще кілька пісень, які виконували хо-
рові колективи чернігівщини.

працюючи на керівних посадах, василь іванович не поривав 
зв’язку з колективами художньої самодіяльності. понад 15 років пра-
цював з іванівським самодіяльним народним хором “полісся”. тричі, у 
1967, 1970, 1972 роках, хору присвоювалося звання “лауреат республі-
канського фестивалю” з врученням двох срібних і бронзової медалей. 

в останні роки свого життя в. і. полевик працював завідувачем 
відділу фольклору чернігівського обласного центру української народ-
ної творчості і керував фольклорним клубом “спадщина” у рідному 
селі займище Щорського району. помер василь іванович 9 жовтня 
1999 року.

Багаторічна сумлінна праця в. і. полевика неодноразово відзначала-
ся відзнаками. двічі, у 1967 та 1970 роках, він нагороджувався значком 
“відмінник міністерства культури сРсР”, у 1972 році – значком “від-
мінник культурного шефства над селом”. У 1967 році Указом президії 
верховної Ради УРсР за заслуги в розвитку народних талантів в. і. по-
левику присвоєно звання “заслужений працівник культури Української 
РсР”1. 

за громадсько-шефську роботу митець нагороджений більше ніж 
50 грамотами, частина з яких зберігається в його особовому фонді. так, 
у 1957 році організаційний комітет із проведення фестивалю молоді 
чернігівської області нагородив в. і. полевика дипломом 1 ступеня 
як художнього керівника хорового колективу с. займище Щорського 
району2.

У 1962 році за участь у концертах чергового з’їзду композиторів 
України йому оголошено подяку спілки композиторів України, у 1964 
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році – за активну участь у роботі з культурного шефства над військо-
вими колективами сРсР – в. полевику оголошено подяку президії 
Центрального комітету профспілки працівників культури, у тому ж 
році оголошено подяку Урядового Шевченківського ювілейного комі-
тету Української РсР за активну участь у підготовці до 150-річчя від 
дня народження т.Г. Шевченка3. протягом 1959 та 1960 років були й 
грамоти від чернігівського обласного управління культури та спільні 
з обласною радою профспілок за розвиток художньої самодіяльності з 
вокального жанру, високу виконавську майстерність, показану на об-
ласному огляді, присвяченому підготовці до декади української літера-
тури і мистецтва в москві4.

Цікавою для дослідників стане брошура василя полевика “нести 
людям радість”, підготовлена в роки керування чернігівським музич-
ним училищем. У ній ідеться про досвід роботи зі створення самодіяль-
ного народного хору села іванівка на чернігівщині. від першого зна-
йомства із селом (а це було влітку 1957 року) василь іванович понад 
5 років двічі на тиждень їздив за 12 кілометрів від чернігова на репе-
тиції. вони тривали навіть після того, як полевику доручили керувати 
музичним училищем. зв’язувало з іванівцями – краса народної пісні, 
ентузіазм і прагнення людей оволодіти вокально-хоровим мистецтвом, 
систематична та копітка праця. василь іванович любив повторювати 
прислів’я “пісня, як птах, – усюди знайде шлях”. воно для нього було 
девізом на все життя. автор брошури постійну і головну увагу приді-
ляв культурі співу, зробив значний внесок у піднесення культури співу 
завдяки переходу на акапельний спів. Головну увагу приділяв осно-
вним елементам співу – строю ансамблю, нюансам та дикції кожного 
учасника5.

серед особистих документів фонду привертає увагу характеристи-
ка в. і. полевика, видана керівництвом Центрального будинку народ-
ної творчості Української РсР на старшого методиста чернігівського 
обласного будинку народної творчості: “вдумливий, старанний, ініці-
ативний, який віддає багато енергії розвитку музичної самодіяльності 
всіх жанрів. обсяг його роботи поширюється не лише на інструмен-
тальну, але й на вокально-хорову музику. працюючи хормейстером 
чернігівської капели бандуристів проявив інтерес до вивчення хоро-
знавства і набуття кваліфікації хормейстера”6. 

під час проведення заключного огляду-конкурсу художньої са-
модіяльності Української РсР у 1960 році прозвучали пісні, записані 
в. полевиком на чернігівщині: “Розцвітай, поліський край”, “в садоч-
ку гуляла”, “ой як виорем нивочку”. програма цього заходу також зна-
ходиться в особовому фонді7.

одне з найвищих звершень василя івановича полевика – 4500 зі-
браних ним, розшифрованих та перекладених на ноти народних пісень 
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рідного краю, з яких понад 200 він записав у с. займище. вдячні за-
ймищанці підготували збірки про відомого земляка з бібліографією зі-
браних та упорядкованих ним пісень, переліком основних колективів, 
з якими працював “поліський маестро”, та статей, опублікованих на 
шпальтах місцевих газет про полевика та його творчість8. 

У 2006 році чернігівською обласною радою, з метою залучення різ-
них верств населення до збереження та охорони цінностей традиційної 
культури, було засновано обласну щорічну премію ім. василя полеви-
ка. а у 2009 році, за ініціативи Головного управління культури, туриз-
му і охорони культурної спадщини чернігівської облдержадміністрації, 
з метою відродження і збереження пісенної, музичної спадщини черні-
гівщини та вшанування пам’яті відомого фольклориста, започатковано 
обласний фольклорний фестиваль-конкурс ім. василя полевика, який 
щороку на свято трійці проводиться у м. Щорс та с. займище. 

1 державний архів чернігівської області, ф. Р–1586, оп. 1, спр. 29, арк. 
1–2. 

2 там само, спр. 13, арк. 20. 
3 там само, спр. 19, арк. 2, 3, 5. 
4 там само, спр. 12, арк. 2, 6, 7.
5 там само, спр. 20, арк. 1–9 зв. 
6 там само, спр. 23, арк. 2–3.
7 там само, спр. 10, арк. 45, 64–65. 
8 подвижник у збиранні, збереженні і пропаганді пісенної спадщини чер-

нігівщини василь полевик. – займище, 2010. – с. 3–9.

Характеризуются документы из личного фонда василия полевика и по-
даются его биографические данные.

Ключевые слова: в.и. полевик; с. займище; художественная самодея-
тельность.

There are characterized the documents of personal collection of Vasyl Polevyk 
and is given his curriculum vitae.

Key words: V. I. Polevyk; Zaymyshche village; the amateur activity.



оГляди дЖеРел та доКУментальні наРиси220

УДК 94(477):[930.25:061]“192/195” 

А. м. мАГУРчАК*

іСтОРіЯ ПЕРЕДАчі АНДРіЄм ЖУКОм 
АРХіВНО-БіБЛіОтЕчНИХ мАтЕРіАЛіВ 

ДО НАУКОВО-АРХіВНИХ УСтАНОВ 
(1920–1950 рр.)

висвітлено процес передачі українським емігрантом андрієм Жуком ар-
хівних матеріалів і документів українським закордонним установам й устано-
вам Радянської України.

Ключові слова: андрій Жук; музей визвольної боротьби України; архів-
ні матеріали; союз визволення України.

У відні, в приміщенні а. Жука (1880–1968), що перебував там в 
еміграції, зберігався величезний масив архівного і бібліотечного фон-
ду. враховуючи важкий фінансовий стан його родини й труднощі утри-
мання архіву, який мав бути за словами а. Жука доступним для до-
слідників української історії, український емігрант вирішив передати за 
кошти значний фонд архівних документів і бібліотеки. 

спочатку а. Жук став співпрацювати із науковими бібліотеками 
Радянської України, а саме всенародною бібліотекою України при все-
українській академії наук і бібліотекою Українського інституту марк-
сизму-ленінізму. У своєму зверненні до всенародної бібліотеки України 
від 14 липня 1926 р. а. Жук писав, що має західноукраїнські й іноземні 
видання, які виходили протягом 1914–1925 рр., а також соціалістичні 
видання із зазначеними цінами. У листі від 16 вересня 1926 р. до ди-
рекції всенародної бібліотеки у Києві повідомляв, що надсилає перелік 
періодичних видань, котрі готовий продати1. водночас попереджав, що 
в запропонованому списку відсутні багато окремих чисел, номерів, осо-
бливо це стосувалось газет. зазначав, що у випадку, коли погодяться 
купити у нього періодичні видання, може їх відправити залізницею або 
передати місцевому радянському посольству. відповідаючи а. Жуку, 
директор всенародної бібліотеки с. пастарнак від 4 серпня 1926 р. ін-
формував, що у бібліотеки немає коштів для придбання періодики від 
а. Жука і додав, що на літературу завищені ціни. Фактично з бібліо-
текою всеукраїнської академії наук не вдалося налагодити співпрацю.

* Магурчак Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, докторант 
кафедри давньої та нової історії України Київського національного універ си-
тету ім. тараса Шевченка.

© а. м. магурчак, 2015
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натомість а. Жук активно співпрацював із бібліотекою інституту 
марксизму-ленінізму у Харкові (далі – імл). директор установи при-
йняв пропозиції українського емігранта щодо закупівлі книжок і ви-
дань, повідомляючи це у листі від 21 травня 1927 р.2 але при цьому 
зазначив, що готовий заплатити за пропонований список літератури 
тільки 300 доларів, що дорівнювало 600 карбованців, попередньо по-
годжується надіслати передоплату в розмірі 200 карбованців з умовою, 
що надіслана література буде в доброму стані3. а. Жук погодився на ці 
умови і надіслав 5 рекомендованих посилок на суму 100 доларів. Щоб 
продовжувати наступні відправлення прохав імл відправити йому пе-
редоплату на адресу радянського посольства у відні.

окрім того, імл прохав а. Жука надіслати матеріали про відноси-
ни між зУнР і УнР і написання своїх споминів про цей період укра-
їнської історії із подальшим їх опублікуванням у збірнику, присвяче-
ному революційному рухові на західній Україні4, при цьому обіцяючи 
надіслати борг за 1927 р. питання заборгованості а. Жук неодноразово 
порушував у своїх листах протягом 1928 р. так, у листі від 15 серпня 
1928 р. а. Жук нагадував, що із загальної суми надісланої літерату-
ри, що становила 330 доларів, залишилось невиплаченими 100 доларів. 
відправляв а. Жук літературу з 21 червня по 3 грудня 1927 р. у вигляді 
19 рекомендованих поштових посилках і бандеролях. У листі він писав, 
що залишилось ще “у мене до вислання пару річників таборових часо-
писів полонених котрих в бандеролях австрійських почта не приймає, 
а висилати пакетом я не ризикував, бо одну пакетову висилку мені ра-
дянська таможня завернула наразивши на значний видаток подвійної 
оплати мені коштів даремного мандрування цієї посилки по Радянсько-
му союзі і цілій європі (Була вона з одної сторони в москві, а з другої 
чомусь через мюнхен до відня повертала)”5 . Крім того, а. Жук мав 
бажання ще надсилати літературу. зокрема, пропонував еміграційну 
періодику, серед якої виокремив “нову добу”, “наша Громада”. також 
емігрант отримував видання імл – “прапор марксизму”, а взамін над-
силав таборові видання. 

У черговому листі від 7 грудня 1928 р. а. Жук наголосив, що зможе 
надіслати літератури на суму 1000 доларів, серед якої могли бути ко-
оперативна література, українська белетристика передвоєного періоду; 
історія українського культурного життя в Галичині перед першою сві-
товою війною, а також багато листівок, прокламацій, меморіалів. імл 
погодився, про що свідчать відправлені 10 посилок протягом 1928 р. і 
1 посилка 1929 р.6.

9 травня 1930 р. у листі до імл а. Жук повідомляв, що може наді-
слати список нової літератури. наголосивши, що є багато військової 
літератури на різних мовах, а також української белетристики, виданої 
в наддніпрянській Україні і в Галичині. відповідно склав три списки 
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літератури: до першого входила 91 позиція; другого – 132; третього – 
817. У відповіді від 26 травня 1930 р. директор бібліотеки імл просив 
а. Жука надіслати вибрану літературу із списку, складеного а. Жуком, 
а також комплекти річників “діло”, “Українське слово”, “вперед”, “Бу-
ковина” і список українських видань за 1922–1930 рр., що виходили 
в празі, відні, Берліні8. при цьому гарантував вчасну оплату. відпо-
відаючи, а. Жук у листі від 11 червня 1930 р. порушував питання про 
неотримання за 1929 р. 127 доларів за відправлену літературу і, від-
повідно до того, як швидко буде погашена заборгованість, він наді-
шле нове замовлення. не дивлячись на це, а. Жук виконав замовлення 
бібліотеки імл від 26 травня 1930 р. про це ми дізнаємось із листа 
його дружини – анни Жук, датованого 10 січням 1931 р, в якому вона 
інформувала бібліотеку, що 8 і 9 січня надіслала у 8 рекомендованих 
пакунках книги кількістю 91 позиції на суму 65 доларів9. в основному 
це була російськомовна дореволюційна література, серед якої – збірни-
ки статей, документів, які були заборонені для продажу в Росії. але до-
вший час а. Жук не отримав і цих коштів. власне, перебуваючи на той 
момент у Галичині, цим питання опікувалась його жінка, яка в листі 
від 21 серпня 1931 і 5 лютого 1932 р. нагадувала про кошти. водночас 
у березневому листі 1931 р. надіслала список українських закордонних 
газет і періодичних видань, що виходили протягом 1915–1920 рр., які 
були в а. Жука і цікавили харківську бібліотеку10.

У листі від 30 травня 1930 р. надіслав 10 книг, присвячених рупів-
ській і українській соціал-демократичній тематиці через музей револю-
ції в Харкові на руки і. мороза11. 

водночас ще 5 травня 1930 р. у невисланому листі до музею рево-
люції УсРР у Харкові а. Жук писав, що в кінці 1929 р. через арнольда 
Риша передав літературу івану морозу до Ромнів, а також для самого 
музею революційні видання на суму 100 доларів, а отримав 80. надалі 
пропонував закупляти у нього періодичні видання через міжнародну 
Книгу, оскільки “Географічно річ беручи, це є кручена і довго дорога. 
але вона принаймні певна відносно одержання грошей за продані речі. 
Безпосередні зносини при закупівлі-продажі очевидно річ простіша і 
скорша, але щодо одержання грошей дуже марудна. маю вже досить 
сумний досвід під цим оглядом. очевидно це відноситься не до вашої 
установи, з якою я поки що ніяких купецьких зносин ”12.

також а. Жук продавав літературу берлінському книжковому 
магазину “Книга”. зокрема, у своїх листах від 14 червня і 16 липня 
1929 р. повідомляв книжковий магазин, що готовий продати літературу 
зі знижкою в 10%13. також давався перелік номерів українських періо-
дичних видань, які виходили на німецькій і французькій мові у лозані, 
відні. серед цього переліку були – “La Reuve Ukrainienne”, “L’Ukraine”, 
“Ukrainische Rundschau” та інші. перш ніж висалити літературу, а. Жук 
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ставив вимогу, яка зводилась до отримання завдатку у сумі 50 доларів 
на покриття транспортних видатків, оскільки мав уже гіркий досвід у 
цьому плані із бібліотекою імл. зокрема, він надіслав рахунок і список 
літератури до Берліна від 14 лютого 1930 р, що нараховував 93 позиції 
літератури вартістю 101.9 доларів (замовлення № 42241). також наді-
слав окремий список літератури про українську справу на іноземній 
мові, датований роками першої світової війни. все ж а. Жук отримав 
кошти за список № 42241 24 березня 1930 р., про що ми дізнаємось із 
листа а. Жука до книжкового магазину “Книга” від 4 квітня 1930 р.14. 
друге замовлення (№ 42189) а. Жук надіслав 28 березня і 4 квітня 
1930 р. у вигляді 14 заказних поштових посилок на суму 112 доларів.

наступною адресою надсилання документів і матеріалів на початку 
1930 р. стала прага, Український університет (далі УУ) і музей ви-
звольної боротьби України (далі – мвБУ). зокрема, 24 лютого 1930 р. 
а. Жук передав через фірму Шенкер на празьку адресу д. антоновича 
сім пак документів для мвБУ і УУ. серед 7 пак 5 належали мвБУ, 
а саме: 1) велика скриня із нумерацією “а. D”, де містилася корес-
понденція адміністрації видавництва свУ із діловими адміністратив-
ними книгами, адреси кореспондентів і збірка фотографій у кількості 
22 одиниці15; 2) велика папка із нумерацією “P.I”, що включала 370 
кліше, книгу із списком кліше і їх відбитками; копії кліше видавництва 
товариства ім. і. Франка у Фрайштадті; 5 зв’язок з російськими газе-
тами: “Речь”, “Русское слово”, “Русская воля”, “Кіевлянин” та інші за 
1917–1918 рр.; 4 альбоми фотографій із Фрайштадту; 6 тек з актами про 
діяльність бюро культурної помочі на окупованих українських землях 
– Холмщина, волинь і Українських січових стрільців на волині; зошит 
малюнків українського полоненого м. чубиря; 3) папка із нумерацією 
“M. V.” містила 6 тек зі списками українських полонених різних табо-
рів; 13 тек з кореспонденцією свУ відносно забезпечення літературою 
полонених; пакет кореспонденції із звітами просвітнього відділу свУ 
у Фрайштадті за 1915 р.; 16 пакетів із неопублікованими рукописами 
різних авторів; альбом фотографій із прапором Фрайштадту; 4) папка 
із нумерацією “п.V. 2” включала 7 книг протоколів і касових записів 
просвітнього відділу свУ у Фрайштадті за 1915–1918 рр.; 3 теки з до-
кументами просвітнього відділу свУ й інших організацій Фрайштадту 
за 1914–1918 рр.; преса Усс; два пакети оголошень до полонених про 
вступ до української стрілецької дивізії (сірих жупанів); пакет з адре-
сами передплатників “Київської Ради” за 1912 р.; приватні документи 
в. Козловського; 5) маленька папка з нумерацією “д. 1. 4” з кліше з 
Фрайштадту. окрім того, раніше а. Жук висилав два поштові перекази 
із колекцією мап – 74 одиниці, і зв’язку колекційних російських рево-
люційних періодичних видань 1903–1916 рр.: “земля и воля”, “про-
летариат”, “социал-демократ” тощо; книгу із двома копіями засідань 
Бюро культурної допомоги у львові16.
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натомість УУ в празі отримав таке: 1) велику папку із нумерацією 
“U. N. 2.”, яка включала російський словник Брокгауза 84 томів, окрім 
44 тому, “Handworterbuch der Staatwissenschaft” 7 томів; 2) менша папка 
із нумерацією “U.N.I.” містила німецький словник маєра – 18 томів, і 
реєстр книжок за двома списками, в яких були пропущення і обіцянка 
а. Жука пізніше їх вислати. Крім того, до цих двох університецьких 
папок а. Жук додав 5 книг.

наступну партію документів і матеріалів емігрант надіслав кіль-
кістю 5 пак17. про все це а. Жук повідомляв у своєму листі до д. ан-
тоновича від 6 березня 1930 р. зазначивши, що документи будуть від-
правленні залізницею окремо для мвБУ і УУ. при цьому запевняв, 
що надіслані матеріали перебувають в задовільному стані. серед цього 
переліку були приватні документи і речі. а. Жук відкидав докір деяких 
членів мвБУ, що він сам одноосібно розпоряджається цими матеріа-
лами: “адже це я член організацій, які я вів, або в яких працював – не 
вже я не маю права їх переглянути, заким віддати на схованку кому 
другому? на свої вийняті річи не маю права подивитись заким їх до 
музею віддати? я такого погляду на справу не розумію!”18. натомість 
повідомляв, що займається упорядкуванням архіву свУ, якого нара-
зі не може вислати, “бо цих паперів хоч і багато ще є до надіслання, 
але на паку не позбирається”19. окрему увагу акцентував на фрайш-
тадському матеріалі, який був скомпонований у 4 папки, що фактично 
складали фрайштадський архів. натомість майно таборових організа-
цій, зокрема театрального, було у 1921р. передано до ужгородського 
товариства “просвіта”20. при цьому наголосив, що є дуже багато осо-
бистих речей колишніх українських полонених. Ці речі не всі придатні 
до транспортування через погане їх упакування. далі інформував від-
носно матеріалів РУп, частину яких передав Б. матюшенку для від-
значення ювілею РУп, але із застереженням, що ці матеріали будуть 
повернуті до мвБУ. на еміграції поширювались чутки про привлас-
ненням а. Жуком архіву РУп. відповідно ситуація навколо матеріалів 
РУп викликала у а. Жука здивування: “не розумію тільки для чого це 
треба було комусь секрет робити з того, що ті питання були не вислані 
я надіслав?! і що ці річи мають піти до музею?”21.

через короткий проміжок часу а. Жук знову надіслав матеріали 
до праги. зокрема, мвБУ отримав таке: 1) велику папку із нумераці-
єю “Р. м.”, що включала акти союзу українських журналістів і пись-
менників за 1919 – березень 1924 рр.; 4 книги рахунків союзу, зв’язка 
друкованого звіту союзу, вісника австрійських законів, приватні доку-
менти; 14 пакетів опублікованих манускриптів видань свУ, а також 
переписка з авторами – в. Барвінським, і. пулюєм, Б. заклинським; 
альбом малюнків о. Кульчицької; карикатури м. Гаврилка, пакет з фо-
тографіями т. Шевченка, м. Костомарова, в. стефаника; ілюстраційні 
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матеріали до видань м. Грушевського у відні протягом 1919–1922 рр., 
а також ілюстровані матеріали до книжки с. Рудницького “Ukraine – 
Land und Volk”; зв’язка німецьких бюлетенів й інших пресових зві-
тів українського пресового бюро у відні за лютий – травень 1920 р.; 
5 газетних зв’язок, які виходили на Радянській Україні і в українській 
еміграції, і один пакет болгарських та інших газет часів першої світо-
вої війни; 2) папка із нумерацією “B.z.B.d. U.IV.” вміщувала дві теки 
ч. 7 і 8 з перепискою і документами в справі окупованої австрійцями 
волині; дві теки з матеріалами і документами про російську окупацію 
Галичини і Буковини за часів війни. в цих теках містились звіти, лис-
ти – і. Крип’якевича, Ю. Бачинського, Р. Кузелі про перебування ро-
сійських військ у Галичині і Буковині; 6 пакетів неопублікованих руко-
писів м. Грушевського, л. Цегельського, Б. лепкого, в. Барвінського; 
два альбоми і 9 пакетів фотографій з Фрайштадту, волині, відня, життя 
січових стрільців; збірка фотографій січового руху в Галичині перед 
війною; різні номери 9 українських газет за 1917–1919 рр. – “відро-
дження”, “Україна”, “трудова республіка”; примірники вісника свУ; 
6 пакетів приватних документів в. дорошенка; 3) папка із нумераці-
єю “P. M.2” містила річники київської “Ради” за 1911–1914 рр., “нової 
Ради” за 1917–1918 рр., “Русин” (Ужгород) 1923 р., “Робітнича газета” 
1917–1919 рр.; колекція газет за 1926 р., що виходили в Радянській 
Україні; 163 назви революційних російських видань переважно закор-
донних, які були скомплектовані у 86 книг; соціал-демократичні ви-
дання22. 

натомість УУ отримав велику папку із нумерацією “2K.U.N.”–
комплекти літературно-наукового вісника за 1912–1914 рр. й інші 
роки; російські журнали першого року війни “Русская мисль”, “Рус-
ское багатство”, “современний мир” та інші; українських видань пе-
редвоєного і військового періоду, що включали й емігрантські видан-
ня, а саме: “письмо з просвіти”, “Українська хата”, “наша школа”, 
“Шлях”, “Україна”, “вісник свУ”, “нова громада” (відень), “нове 
слово” (Берлін), “Український емігрант”, “Ukrainische Rundschau”, “La 
Reuve Ukrainienne” та ін.; словник Б. Грінченка в 4 томах.; 2) папка із 
нумерацією “B.F.S.278.” включала 28 книг записок нтШ за передво-
єнні роки; 9 книг матеріалів до української етнографії; періодичні ви-
дання і збірники, які висвітлювали питання статистики, освіти, біології, 
фізики, історії23; 3) папка із нумерацією “i.K.U.N.” містила колекцію 
українських шкільних підручників Галичини і Буковини перед світо-
вою війною кількістю 94 назви, а також 60 російських підручників; 100 
назв російської белетристики24.

12 квітня 1930 р. а. Жук відправив чергову партію документів до 
праги, яка налічувала 8 папок і одну корзину. з 8 папок 7 призначалось 
мвБУ і 1–УУ. мвБУ отримав: 1) велику папку із нумерацією “с.в.У. 



оГляди дЖеРел та доКУментальні наРиси226

іі. ”, що вміщувала українські періодичні видання часів першої світо-
вої війни і повоєнного періоду; відозви і листівки, серед яких були 2 
одиниці а. Жука і 15 д. дорошенка; архівні матеріали українських по-
лонених у Фрайштадті, Кніштельфельделі; матеріали об’їзду таборів; 
4 томи видавничих справ і переписки свУ; листування із а. Грицаєм, 
м. лозинським, о. Бочковським; окремо листи полонених до свУ; два 
томи окремим блоком документів, присвячених Усс. серед них звіти 
пресової квартири Усс і матеріали до історії січовиків; книги прото-
колів Бойової (Центральної) Управи Усс за 1914–1924 рр.; переписка 
свУ із Бойовою управою Усс25. Ця папка вміщувала також матеріа-
ли різного характеру, а саме: переслідування українців в Росії перед 
війною і ставлення різних національностей Росії до війни; матеріали 
дебатів у думі про заборону ювілею т. Шевченка; святкування ювілею 
о. олеся; погрому українців у львові 1928 р.; листи Р. Рафаловича за 
1913–1914 рр.; приватні документи я. вселовського і в. левицького26; 
2) велика корзина із підписом “с.в.У.і” містила приватні речі людей; 
папку із приватними документами і. мороза; комплект “Українського 
скитальця”; архівні примірники різних видань, яких нараховувалось 
21; 4 великі папки із нумерацією: “с.в.У.ііі”, “с.в.У.IV”, “с.в.У.V”, 
“с.в.У.VI.” містять архівні примірники вісника свУ і “Ukrainische 
Nachrichten” по 50–60 примірників кожного. папка “с.в.У.VI.” містила 
зв’язку “прикарпатський Русин”. натомість в іншій папці були річники 
таких періодичних видань, як “діло”, “Українське слово”, “свобода”, 
“наш голос” та інші27.

папка для УУ була під нумерацією “У.Р.К.” і вміщувала видання 
“просвіти” кількістю 170 книг; різні книги із фрайштадської бібліо-
теки, яких нараховувалось 41 одиниця, бібліотеки свУ й інших уста-
нов – 73 одиниці. всього нараховувалось 508 книг28; наступний блок 
папки включав періодичні видання як українські, так й іноземні, хро-
нологічно охоплюючи перші два десятиліття ХХ століття. серед них, 
зокрема, були “зоря”, “світ”, “слово” .

6 травня 1930 р. у листі до д. антоновича щодо відправлених ар-
хівів і матеріалів а. Жук наголошував, що до УУ вислав багато, навіть 
вище свого плану. відносно архіву свУ повідомляв, що залишилось 
вислати деякі примірники видань свУ, до яких не мав він доступу. 
відносно фрайштадського матеріалу то пообіцяв відправити його піс-
ля того, коли буде їхати до праги, але перед цим особисто відвідає 
Фрайштадт.

У своєму наступному листі від 31 травня 1930 р. а. Жук повідо-
мляв д. антоновича, що відправив свою людину до Фрайштадту, щоб 
підготовив речі до відправки в прагу. наголосивши, що така процеду-
ра займе два дні, і при цьому витрачаючи власні кошти, які сподівав-
ся отримати від мвБУ. також проінформував, що отримав 23 травня 
1930 р. кошти від УУ29. 
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Б. матюшенко, спілкуючись з а. Жуком, писав, що отримав від 
меценатів частину відправлених а. Жуком книжок до УУ, а тому мав 
намір їх продати і кошти віддати йому. водночас у листі до д. антоно-
вича від 17 червня 1930 р. а. Жук наголошував, що Управа УУ отри-
мала зайві книги як особистий подарунок. Раніше особисто це питання 
а. Жук обговорював у листі до УУ від 12 січня 1930 р.30, пообіцявши 
пізніше надіслати деякі матеріали РУп–УсдРп, серед яких були відо-
зви, що хронологічно охоплювали 1906–1913 рр., а також три прокла-
мації, котрі не були ще опубліковані. ділився своїми намірами щодо 
підготовки праці з історії РУп–УсдРп 1900–1914 рр., використовуючи 
архівні матеріали, які були в нього. “Ця моя робота просувається дуже 
повільно, бо обставини, в яких я живу, не дуже сприяють такому за-
няттю. Боюся, що вона не буде закінчена”, – писав а. Жук31. серед 
матеріалів РУп, які були надіслані Б. матюшенку, були фотографії, 
прокламації, комплекти періодичних видань, а саме: “селянина”, “пра-
ці”, “Гасла”. отриманий рупівський матеріал Б. матюшенко мав по-
вернути а. Жуку, а саме: фотографію редакції “слова”, партійної на-
ради 1904 р. і брошуру в. дорошенка про РУп і календар “вперед” на 
1920 р., а решту передати мвБУ32. У випадку неотримання матеріалів 
від Б. матюшенка пропонував д. антоновичу написати йому особисто. 

натомість а. Жук не володів інформацією щодо архівів і майна 
німецьких таборів, якими опікувалася берлінська централя свУ. про-
понував організувати збір коштів у сШа, Канаді для будівництва бу-
динку мвБУ в празі. Був не проти очолити цю акцію33. перебуваю-
чи у скрутному фінансовому становищі, прохав чим скорше надіслати 
йому кошти за надіслані матеріали в сумі 2500 чеських крон34. 7 липня 
1930 р. у листі до д. антоновича повідомляв, що отримав дозвіл на 
в’їзд до львова, і, крім того, ще раз нагадав про неотриманя всіх коштів 
від мвБУ35.

 У листі від 22 лютого 1930 р. до д. антоновича а. Жук повідо-
мляв, що підготував 7 пак документів з них 5 до мвБУ і 2 УУ. при 
цьому зазначаючи, що не дивлячись на деякі докори членів мвБУ “я 
совісно від трьох тижнів працюю над приготовленням речей до віді-
слання їх до праги і трачу на це по 10-12 годин денно”36. надсилаю-
чи архівні документи і матеріали, а. Жук не очікував на критику від 
окремих діячів мвБУ, оскільки робив це з патріотичних мотивів. про 
це він так писав: “мене, по правді, дуже вразило все те, що ти пишеш 
про відношення публіки з музею до мене в справі речей. всі ті закиди 
і нарікання не на місці. а коли вони там говоряться і ширяться то тіль-
ки тому, що люди не знають ближче справи ну і важко комусь уявити 
себе в такому положенні в якому я знаходжусь. але відмовляти мені в 
кредиті, ще рано! Хіба що авансом наперед! а проте знову прошу тебе 
і всіх заінтересованих: повірити моїй добрій волі і моїй порядности, що 
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зі своїх обіцянок вивежуюсь найкраще, тільки потрібно на це ще пару 
тижнів часу і пришліть мені гроші”37. спростовував поширену в. сімо-
вичем інформацію щодо фрайштадського майна, яке нібито зберігаєть-
ся у відні. навпаки, а. Жук підтвердив, що згадане вище майно збері-
гається у самому Фрайштадті, і щоб його звідти забрати і відправити до 
праги, йому потрібно особисто туди поїхати. при цьому вважаючи, що 
це питання не на часі. для кращого уявлення відносно фрайштадського 
майна обіцяв надіслати його опис.

через два дні у своєму черговому листі поінформував, що фірма 
Шенкер виїхала з відня. при цьому ще раз наголошував: “прошу вас 
і всіх панів з Управи музею і з університету мати до мене хоч трохи 
довір’я, що я свої обіцянки і зобов’язання виконаю совісно”38. Характе-
ризуючи матеріал, який відправив до праги, зазначив про те, що, осо-
бливу увагу слід звернути на поштові картки українських полонених.

Разом з папками а. Жук надіслав скриню, в якій були фотогра-
фії. наголошуючи, що, окрім цього, були в ній цінні документи про-
світнього відділу свУ у Фрайштадті. серед цих документів, на думку 
а. Жука, слід виокремити оголошення до українського війська, котрі 
вимагали певного упорядкування: “Це велика робота над котрою треба 
було б багато і довго працювати. моя ціль і обов’язок передати ці па-
пери прийняті в такому стані, щоб можна було в них орієнтуватись”39.

після закінчення другої світової війни а. Жук продовжував пере-
силати архівні матеріали, але вже у невеликій кількості. мова йде, зо-
крема, про надсилання книжок і архівних матеріалів до нтШ у нью-
Йорку. про це він пише до Р. смаль-стоцького від 30 червня 1954 р., 
у якому він наголошував, що отримані матеріали повинні перебувати 
у статусі депозиту під наглядом Р. смаль-стоцького і в. дорошенка, а 
також “коли всі призначені мною річи до вислання знайдуться в нью-
Йорку і я буду мати впевненість, що вони будуть відповідно упоряд-
ковані і утримані та стануть доступними для дослідників українського 
громадського життя, під вашою і в. дорошенка контролею, становля-
чи окрему цілісність”40. 

У січневому листі 1955 р. до Р. смаль-стоцького а. Жук, маючи 
надію, що надіслані ним матеріали до нтШ можна буде видати окре-
мими випусками, яких він спроектував – 6, серед яких найбільшим за 
обсягом мав бути перший. відповідно а. Жук дав робочу назву цьо-
му випуску – “Головна Українська Рада і союз визволення України: 
львівський період, серпень 1914 р. з вступними замітками і оглядом ді-
яльності а. Жука, під редакцією …”41. Цей випуск мав доповнюватись 
вступними дописами а. Жука щодо причин війни, становища українців 
в Росії та австро-Угорщині, української політичної думки напередодні 
війни. наступні випуски мали висвітлювати такі питання: другий – ві-
денський період свУ (вересень – грудень 1914 р); третій – діяльність 
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галицько-буковинського політичного представництва у вересні – груд-
ні 1914 р., де висвітлювались питання скликання політичної конферен-
ції і реорганізації ГУР; четвертий – афера м. залізняка і розрив із свУ; 
п’ятий – пертурбації свУ з урядами австро-Угорщини і німеччини; 
шостий присвячений українському січовому рухові42. Крім того, а. Жук 
продовжував надсилати матеріали на руки Р. смаль-стоцького і в. до-
рошенка. так, у листі від 12 лютого 1955 р. повідомляв, що надіслав 
протоколи Головної Української Ради за серпень 1914 р., стверджуючи, 
що надсилає не тільки документи і матеріали, присвячені свУ, оскіль-
ки “це було б одностороннє і неповне представлення справ того часу 
взагалі, а також і справ самого свУ”43. для публікації надісланих мате-
ріалів а. Жук пропонував створити комісію, до якої мали увійти в. до-
рошенко, Р. смаль-стоцький, і. винатович, м. стахів, нагадуючи, що 
документи і матеріали потребують мовної і правописної редакції.

зібраний а. Жуком матеріал і надісланий до сШа мав виходити у 
випусках, на обкладинці яких мала бути назва “матеріали і документи 
до української політики в роки першої світової війни (1914–1918). – зі-
брав і до друку приладив андрій Жук”44. за прогнозами а. Жука, цей 
матеріал можна було опублікувати за 5 років.

отримуючи інформацію від своїх товаришів щодо написання 
в. дорошенком нарису, присвяченого історії свУ, український емі-
грант скептично поставився до цього задуму. тому отримав зустрічну 
пропозицію самому написати цю роботу. і він на це зголосився. про 
це ілюструє лист а. Жука від 4 березня 1955 р. до Р. смаль-стоцького, 
в якому той нагадував про гонорар. Р. смаль-стоцький дав надію, що 
буде надрукований перший випуск, і, відповідно, а. Жук почав го-
тувати передмову до нього і підбирати матеріал, не гарантуючи, що 
вчасно подасть випуск до друку через утому. але пізніше Р. смаль-
стоцький, очевидно, через фінансові труднощі відмовився фінансувати 
перший випуск, що здивувало а. Жука. до того ж, андрій не підтри-
мував ідею Романа щодо написання для американського читача історії 
свУ, оскільки “…для американського читача мусіло б промовчати про 
багато важних моментів з української політики, головно з внутрішніх 
відносин в українському політичному таборі, про які український читач 
мусить знати і йому треба про них розповісти”45. при цьому а. Жук 
зауважував, що написання історії свУ допоможе в роботі над напи-
санням роботи з історії політичної думки в роки першої світової війни. 

передавши матеріали і документи з історії українського політич-
ного руху років першої світової війни на зберігання до нтШ у нью-
Йорку під нагляд в. дорошенка і Р. смаль-стоцького, а. Жук так і не 
зміг їх опублікувати. зараз вони зберігаються в архіві-музею Уван 
ім. д. антоновича.

отже, а. Жук усвідомлював велику історичну й архівну цінність 
документів і матеріалів, які були у нього в значній кількості. серед 
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таких ділових паперів були бібліотека і архів свУ, а також деяких 
українських діячів і організацій. Усі ці матеріали емігрант передавав 
і продавав для подальшого зберігання і упорядкування в українських 
установах праги, нью-Йорка і Радянської України. слід зазначити, що 
більшість переданих документів на сьогодні стали основою для фор-
мування архівних фондів в українських і закордонних архівосховищах. 
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освещается процесс передачи украинским эмигрантом андреем Жуком 
архивных материалов и документов украинским заграничным учреждениям и 
учреждениям советской Украины.

Ключевые слова: андрей Жук; музей освободительной борьбы Украины; 
архивные материалы; союз освобождения Украины.

There is highlighted the process of transferring of archival documents to the 
Ukrainian foreign institutions and institutions of Soviet Ukraine. 

Key words: Andriy Zhuk; the Museum of the liberation struggle of Ukraine; 
the archival documents; the Liberation of Ukraine Union.
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УДК 930/253:929Фельдман

О. Ф. ПАВЛОВА*

тВОРчіСть ХУДОЖНИКА ВАЛЕНтИНА ФЕЛьДмАНА 
У ДОКУмЕНтАХ цДАмЛм УКРАЇНИ

огляд матеріалів архітектора валентина августовича Фельдмана, що збе-
рігаються у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мис-
тецтва України.

Ключові слова: Фельдман; Калита; архітектура; акварель; виставка; ар-
хів; музей; фонди.

творча діяльність валентина 
Фельдмана переважно пов’язана 
із Кримом і Києвом. У севасто-
полі й зараз туристи приходять до 
символічного знака – пам’ятника 
“затопленим кораблям”, а в Києві 
митець виховав плеяду таланови-
тих учнів-архітекторів, твори яких 
стали окрасою музеїв і гордістю 
міст України. до уваги мистецької 
громадськості пропонується огляд 
документів в.Фельдмана, що збе-
рігаються у фондах Центрального 
державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва України.

архітектор, художник вален-
тин августович Фельдман наро-
дився 4 (16) березня 1864 року в 

зрусифікованій німецькій родині повітового агронома в містечку ора-
нієнбаумі (нині ломоносов) поблизу санкт-петербурга. середню осві-
ту здобув у школі при лютеранській кірхі святої анни. до речі, у різні 
часи там навчалися географ микола миклухо-маклай і ювелір Карл 
Фаберже. У 1882–1889 роках Фельдман навчався на архітектурному 
відділенні петербурзької академії мистецтв. відвідував клас живопи-
су у майстерні ніла Гоголинського і луїджі премацці. після закінчен-
ня академії проходив військову службу в московському інженерному 
управлінні. працював помічником архітектора олександра померан-
цева на будівництві верхніх торгівельних рядів на Красній площі у 

* Павлова Олена Федорівна – головний науковий співробітник відділу ви-
користання інформації документів Цдамлм України.

© о. Ф. павлова, 2015

в. Фельдман, 1924 р.
цДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, спр. 37.
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москві (нині Головний універ-
сальний магазин, ГУм). з 1891 
по 1910 рр. – головний архітек-
тор севастополя, з жовтня 1906 
по 1 вересня 1910 працював у 
Харкові. з 1910 року на викла-
дацькій роботі у Києві. вільний 
час віддавав вивченню техніки 
акварельного живопису.

серед відомих архітектур-
них проектів у севастополі: 
палац Головного командира 
чорноморського флоту і портів 
(1890–1893), покровський собор 
(1895), Будинок панорами “обо-
рона севастополя в 1854–1855” 
(1902–1904, зруйновано 1942, 
відбудовано 1954), пам’ятник 
“затопленим кораблям” (1905, у співав. з інж. о. енбергом, скульпт. 
а. адамсоном). він є автором акварелей “татарський дворик” (1889), 
“сірі камені біля севастополя” (1907), “Українське село” (1916), “зи-
мовий пейзаж” (1925) та ін. серед теоретичних праць, написаних ху-
дожником, такі: “свет и цвет” (1915), “искусство акварельной живопи-
си” (1924–1928, видано в 1967 р.). Ці наукові розвідки не втратили і до 
сьогодні своєї практичної цінності. валентин августович належав до 
товариства російських акварелістів (1880–1918), Київських художни-
ків-акварелістів (1916–1918), товариства художників-киян (1914–1919). 
викладав в інститутах: Харківському технологічному (1905–1910), 
Київському політехнічному (1910–1922), Київському архітектурному 
(1922–1924), Київському художньому (1924–1928).

Фонд валентина августовича Фельдмана, який зберігається у 
Цдамлм України, складається із 55 одиниць зберігання і охоплює 
період з 1885 по 1965 роки. документи були передані на державне 
зберігання у 1968–1969 рр. родичем, науковим співробітником акаде-
мії архітектури УРсР Георгієм вікторовичем Калитою. з 1991 року, 
після науково-технічного опрацювання, документи фонду № 48 стали 
доступними для дослідників. Фонд складається із творчих матеріалів, 
документів до біографії, публікацій про нього, фотодокументів. се-
ред творчих робіт 1885–1924 рр. акварельні малюнки : “автопортрет” 
/1916/, “деревья в снегу”, “Каир”, “Краєвид з хатиною”, “сільська ву-
личка”, “москва”, “сосни”, “вечер”, “одинокая могила”, “село” та ін.; 
графічні твори за 1885–1925рр.: “вечер”, “одинокая могила”, “Горка 
на опушке леса”, “дом на берегу в Бердичеве”, “липы”, “дерева над 
річкою” та ін.

Батьківський будинок в. Фельдмана
під орієнбаумом. папір, акв.

цДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, 
спр. 5, арк. 1.



оГляди дЖеРел та доКУментальні наРиси234

в архіві зберігаються рукописи художника за 1924–1928 рр.: 
“Краткий курс линейной перспективы в применении к архитектуре”, 
“теория теней и освещения в ортогональных проекциях в применении 
к архитектуре”, “заметки по вопросам акварельной живописи”, “вли-
яние черных и цветных контуров на качество цвета”, “промывание и 
вмывание красок в акварельной технике”, “из практики старого акваре-
листа” та ін. деякі з них ввійшли до альбома “искусство акварельной 
живописи”, виданого 1967 року. У справі № 14 також зібрано уривки 
конспектів з педагогічної роботи з вивчення акварелі, теорії тіней, архі-
тектурних форм, накреслювальної геометрії, а саме: “программа теории 
архитектурных форм на отд. Комун. строительства”, 1924; “временная 
программа по акварели на ііі курсе архит. факультета К.Х.и”, 1926; 
“общая схема пранговской системы преподавания” б/д, “майстерня 
для праці з рисунку та акварелі архітектурного факультету Київського 
художнього інституту”, “К построению теней и полутонов на шаре, ци-
линдре и конусе”, креслення бокового фасаду свято-троїцького собору 
топловського монастиря в Криму, 1918–1928 рр. 

матеріали до біографії представлені документами, виданими ім-
ператорською санкт-петербурзькою академією мистецтв. Це копії 
атестату від 4 листопада 1887 “академист императорской академии 
художеств по архитектуре валентин Фельдман во время пребывания 
в академии прошел академически-научный курс”, копія диплома від 

в. Фельдман. вид на домик, 1912. папір, акв. 
цДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, спр. 5, арк. 2.
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31 січня 1890 р., “что он удостоен звания классного художника 1-й 
степени”. в архіві зберігаються документи за 1906 р. про прийняття 
його на роботу до Харківського технологічного інституту “назначень 
штатным преподавателем…руководство архитектурнымь черчением в. 
2-х группах 1 курса в. количестве 4 часовь в. неделю сь вознаграждени-
емь по 120 руб. за годовой чась, 480 руб …руководство архитектурным 
черчением в. 1 группе 11 курса в количестве 2 часовь…”1.

зберігаються також довідки про роботу в Київському політехнічно-
му інституті (16 квітня 1914) та роботу інституту в евакуації у Ростові-
на-дону (3 лютого 1916). документи “про те, що він працює в Київ-
ському художньому інституті з 15 січня 1926 р. до цього часу. в кол. 
архітектурному інституті , що приєднався до художнього інституту, 
проф. Фельдман працював з 22 лютого 1919 р. до 12 жовтня 1921р.”2 
трудовий список валентина августовича заповнений власноруч 30 бе-
резня 1928 р., де вказується день народження, національність – німець, 
закінчив училище св. анни в петербурзі, 1889 р. академію художеств, 
професія – художник-архітектор. а далі мовою оригіналу:

“1890–1891. отбывал воинскую повинность в моск. окр. инжен. 
Управлении.

1891–92. служил в службе пути Управления лозово-севастоп. 
ж. д. в севастополе.

1893–95. служил в морском ведомстве по-постройкам для главн. 
Командира черноморского флота в севастополе. 1906 г. 8 окт. назна-
чен штатным преподавателем Харьковского технологич. института, 
где работал по 1 сент.1910 года. 

1912. преподаю в Киевском политехническом институте. 
1912–1920 преподавал на политехнических курсах о-ва Распрост. 

технич. образования до 1920-го года, в Киеве. 
1918–1923. преподавал в Киевской строительной профшколе. 
1921–1923. преподавал в Киевском строительном техникуме. 
с 22 февр. 1919 по 12 окт. 1921 преподавал в Киевском архитек-

турном институте. 
1924 преподавал на Рабфаке Кпи. 
с 15 янв.1926г. преподаю в К.Худож. институте. 
1920–1921. служил в К.Комгоссооре в отделе “сельстрой”3.
У справі за № 22 зберігається витяг із протоколу від 30 квітня 

1928 року засідання “предметової комісії” Київського політехнічного 
інституту, на якому ухвалили видання праці в. а. Фельдмана “теорія 
тіней”. Комісія вважала, що робота “являється дуже корисним вкладом 
в учбову літературу технічних виШів. викладання ясне. обсяг цілком 
відповідає завданням предмета в планах будівельних факультетів. ви-
дання цього труда комісія вважає не тільки бажаним, але навіть необ-
хідним. в сучасний мент подібних курсів у продажі немає…”.



оГляди дЖеРел та доКУментальні наРиси236

серед матеріалів до виставок творів художника – запрошення, ка-
талоги, афіші, книги відгуків та ін., 1940–1965 рр.

епістолярна спадщина за 1931–1939 роки складається із листу-
вання шанувальників творчості митця п.Колесникова, п.черниша та 
інших невстановлених адресатів до дружини художника ольги яків-
ни іконникової, з приводу збереження спадщини художника (спр. 31, 
32). на сторінках пожовклого від часу паперу каліграфічним почерком 
п.черниш звертається до адресатки із вдячними словами за подарунок 
від свого вчителя: “Глубокоуважаемая ольга яковлевна! вот уже про-
шло более двадцати дней как я получил переданную мне вами акварель 
валентина августовича и до сих пор не мог поблагодарить вас. прошу 
извинить мне мою неаккуратность. за переданную акварель искренне 
благодарю. она напомнила мне далекие годы моего детства, жизнь в 
селе и “липи, і хатки, і верби над ставом”. много потускневших кар-
тин обновила она в моей памяти. валентин августович написал ее в 
1917 году на заре новой великой эпохи; он как бы поспешил запечат-
леть в своем пейзаже старую Украйну ибо чувствовалось уже, что эта 
тихая, сонная Украйна уходит в былое. вдали рисовались пути новой 
Украйны озаряемые яркими молниями вспыхнувшей революции. про-
йдут годы, покроется Украйна сетью дорог, в гранит и бетон оденут-
ся реки, стройными рядами станут липы и вербы, забудется сонный 
хаос прошлых лет. но задумчивый взор всегда будут пленить красота и 
нега украинского полудня, воплощенная талантливой рукой валентина 
августовича в мягкие, теплые тона акварели. для меня эта акварель 
всегда будет образцом работы и постоянным напоминанием о горячо 
любимом профессоре. за акварель, ольга яковлевна, очень и очень 
благодарен. Уважающий вас п. черныш. 26 квітня 1931 р. м. Київ”4. 
до архіву також було передано листи о. п. єренка, о. м. малашен-
ка, л. овсянникова та інших невстановлених адресатів до Георгія ві-
кторовича Калити і олександра матвійовича Колесникова з приводу 
організації виставок творів художника і публікацій теоретичних праць 
(1933–1965). Цікавими для мистецтвознавців є підготовчі матеріали 
Георгія Калити для дослідження творчого шляху художника. Це пере-
ліки теоретичних праць, “список акварелей в. а. Фельдмана”, експо-
нованих на виставках у 1888–1918 рр., 1928 р., 1940 р., 1960 р., 1964 р. 
в окремій папці – запрошення на відкриття виставки у Києві, севасто-
полі, каталоги виставок і книги відгуків (1940, 1960), акти Київського 
державного музею українського мистецтва, держбудівництва УРсР на 
тимчасову передачу творів для експонування в музеї архітектури та 
будівництва при академії архітектури УРсР (спр. 23). в архіві зберіга-
ються вирізка із газети “Zeitung” за 1892 р. про відкриття Хіі акварель-
ної виставки, передмова і. Грабовського до підручника в. Фельдмана 
“теория теней” за 1924–1929 рр. (спр. 27, 30), спогади о. вербицького 
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“несколько слов о в. Фельдмане”, Г. Калити “памяти большого мас-
тера акварели”, статті Р. Галіна з нагоди відкриття виставки у севасто-
полі “выставка мастера акварели”, в. пукста “майстер акварелі” та ін. 
(спр. 28, 29, 33), стенограма обговорення персональної виставки творів 
художника у Київському музеї російського мистецтва 14 грудня 1964 
року (спр. 34).

 окрім таланту архітектора, аквареліста, педагога Фельдман був 
знаний і як фотограф. відомо, що у 1907 р. він читав лекцію “Фото-
графия как искусство” в Харківському товаристві фотографів. У фонді 
зберігаються фотокраєвиди ХіХ – поч. ХХ ст. міст Криму, центральної 
України, італії, а також індивідуальні фото з рідними, архітекторами 
в. Козаком, о. померанцевим, д. степановим, К. Шмідтом, т. ліанде-
ром, м. Козловським, орловим, поповим та ін. невстановленими осо-
бами, 1891–1924.

Художник іван селезньов у некролозі, вміщеному 28 липня 
1928 ро ку в газеті “вечерний Киев”, писав: “еще одна тяжкая утра-
та для искусства…Уходят от нас неза менимые люди…специалист по 
архитектуре в. а. увлекся живописью и, главным образом, стал рабо-
тать над изучением акварели. он быстро выдвинулся своими блестя-
щими произведениями на выставках картин, которые устраивались в 
петербурге, москве, Киеве и некоторых городах западной европы… 
он был любимцем учащихся. незадолго до смерти закончил два руко-
водства по теории теней и перспективы, не успев издать их. труды эти, 
крайне необходимые в вУзах получили достойную оценку и вскоре 
будут изданы. по теории живописи в. а. написал и издал книгу “свет 
и цвет”, имевшую большой успех в среде художников”5. 

як відомо, рукопис валентина августовича “заметки по акварель-
ной живописи” у скороченому варіанті був надрукований у збірнику 
“материалы архитектурного факультета Киевского инженерно-строи-
тельного факультета. сборник № 6. 1939”. а 1960 року, після персо-
нальної виставки художника, працівниками проектної майстерні при 
державному інституті з проектування “Київпроект” а. троттом і і. Ка-
цом підготовлено ротапринтне видання на основі лекцій художника, які 
були зібрані у приватних архівах. як написано в передмові, приводом 
публікації стало зацікавлення акварельними малюнками: “лю бители 
акварельной живо писи были потрясены прекрасной техникой испол-
нения, замечательными цветовыми решениями, тонким вкусом худож-
ника…прекрасным гли боко аналитичным педа го гом”6. У 1967 році 
видавниц твом “мистецтво” на основі цього видання у скороченому 
варіанті було видано “искусство акварельной живописи в.а. Фельдма-
на” з передмовою архітектора п. Юрченка. на сьогодні творча спад-
щина валентина Фельдмана зосереджена в музеях України і Росії, при-
ватних галереях і колекціях, а ціна їх на світових мистецьких ринках 
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лише зростає. Колектив архі-
ву-музею дбає про твори укра-
їнських митців. сподіваємося, 
настане час для повноцінного 
видання альбому майстра з 
його теоретичними і живопис-
ними працями. прочитаймо 
враження відвідувачів від пе-
регляду виставки творів у пе-
редвоєнний, 1940-вий:

“сильнее Фельдмана в 
акварели я на Украине не ви-
дел. считаю, что музей сдела-
ет не плохо если организует 
его комнату для постоянного 
изучения его техники и цвета. 
нашим молодым художникам 
и архитекторам есть где на-
учиться мастерству акварели ( 
и даже не только акварели !!) 
Художник Гор.”. підпис не-
розбірливий7. 

“на выставке в. а. Фель-
дмана я увидел все, что до 
сих пор мне удалось увидеть. 
вас….Куинджи, левитан, ве-

рещагин, поленов, даже серов не говоря уже о семирадском. вот 
истинный художник взявший самое ценное от них и применивши все 
это сквозь свою призму. так мог поступить только настояний удожник. 
не подражать, а брать только нужное, самое драгоценное – и творить 
самому. Художн. с. лев…”. підпис нерозбірливий8. 

“дуже корисне і приємне явище – виставка акварельних робіт 
Фельдмана. вважаю, що творчість Фельдмана заслуговує не тільки на 
тимчасовий показ. союзу архітекторів і союзу художників потрібно 
подбати, щоб дану виставку перетворити в постійну галерею, і я вва-
жаю, що Київ не зробить помилки. а коли її назвати “галереєю аква-
рельного мистецтва” і додати до неї кращі роботи в.с. Кричевського, 
Шовкуненка, світлицького та ін…д. Криворучко, 18 травня 1940”9.

мистецтвознавець Ганна олексіїївна Бегічева, особовий фонд якої 
також зберігається в архіві-музеї, записала: “Это искусство радует. тут 
была моя мать 65 лет селянка. первый раз в жизни посетила музей – 
“Жити треба коли є така краса на світі – а я й не знала, що люди чаро-
дії. травень, 1940”10. 

в. Фельдман. мечеть.
 папір, ол.

цДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, 
спр. 8, арк. 1.
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а ось читаємо відгук від 
перегляду персональної ви-
ставки художника у 1964 
році: “с большим чувством 
признательности уходишь с 
выставки работ Фельдмана. 
незаслуженный упадок вни-
мания к акварельному рисунку 
со стороны современных ху-
дожников, надо полагать сме-
нится желанием продолжить 
традиции знаменитого масте-
ра акварельной живописи в. 
а. Фельдмана. нельзя не по-
благодарить организаторов и 
устроителей выставки, но это 
только первый шаг к популя-
ризации акварелей Ф. необхо-
димо издать его репродукции 
в виде альбома в лейпциге…. 
проф. витте, 1964 р.”11.

валентин августович 
Фельдман виховав плеяду ар-
хітекторів, серед яких в. за-
болотний, п. Юрченко, м. Грицай, в. Костирко, я. Штейнберг та ін. 
14 грудня 1964 року в Київському національному музеї російського 
мистецтва на відкритті персональної виставки художника були при-
сутні микола Грицай, Ганна миронович і петро Юрченко. вони зга-
дували: “в. а. Фельдман был человеком особого покроя. таких лю-
дей сейчас нет. Это был русский интеллигент конца ХIХ века, человек 
исключительно высокой культуры, выдержки, глубоко уважающий 
чужое мнение …он был самый настояний експериментатор-исследова-
тель… в. а. Фельдман оставил большое наследство. нужно издать его 
и это будет самым лучшим памятником этому замечательному челове-
ку и большому художнику”12.

1 Цдамлм України, ф. 48, спр. 21, арк. 1.
2 там само, арк. 4.
3 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 20.
4 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 31, арк. 1–2.
5 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 36.
6 там само, ф. 48, оп. 1, спр. 16, арк. 1.

пам’ятник затопленим кораблям 
у севастополі. 

НДБ цДАМЛМ України.
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7 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 73.
8 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 73 зв.
9 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 79.

10 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 75.
11 там само, ф. 48, спр. 23, арк. 112, 113.
12 там само, ф. 48, спр. 34, арк. 13, 14, 15.

обзор материалов архитектора валентина августовича Фельдмана, хра-
нящихся в фондах Центрального государственного архива-музея литературы 
и искусства Украины.

Ключевые слова: Фельдман; Калита; архитектура; акварель; выставка; 
архив; музей; фонды.

The author gives the review of documents of the architect Valentyn Augustovych 
Feldman that stored in the collections of the Central State Museum-Archives of the 
Literature and Arts of Ukraine.

Key words: Feldman; Kalyta; the architect; the watercolor; the exposition; the 
archives; the museum; the collections.
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УДК [929Ротач+930.25](477.53)

т. П. ПУСтОВіт*

ПИСьмЕННИК, ЛітЕРАтУРОЗНАВЕць 
і ВЕЛИКИй ПАтРіОт УКРАЇНИ

(до 90-річчя від дня народження Петра Ротача)

висвітлено життєвий шлях та творчий доробок п. п. Ротача, показано 
зв’язки літературознавця з державним архівом полтавської області. Уперше 
публікується автобіографія відомого дослідника. 

Ключові слова: полтавщина; літературознавство; державний архів; ос-
тар байтер; “архіви України”; репресії; петро петрович Ротач.

петро петрович Ротач (1925–2007) – відомий громадськості пере-
довсім як письменник та літературознавець. проте діапазон його за-
цікавлень є настільки широким, що він уважається за свого у колах іс-
ториків, краєзнавців, музеєзнавців, архівістів та ін. словом – справжній 
інтелектуал та енциклопедист. тож пересвідчувати когось у знаковості 
цієї постаті на духовній ниві України просто немає потреби: сьогодні 
це ім’я знає уся материкова Україна та діаспора. 

Упродовж життя він друкувався у багатьох поважних наукових 
журналах, у тому числі фахових – “Українському історичному журна-
лі”, “архівах України”, “пам’ятках України”, вже у період незалежнос-
ті України – “Київській старовині”, “народній творчості та етнографії”, 
“слово і час”, “Кур’єрові Кривбасу” та ін. 

чи не вперше у радянських наукових часописах він підняв із небут-
тя гроно імен полтавських істориків і. Ф. павловського, л. в. падалку, 
п. і. Бодянського, в. о. Щепотьєва та багатьох інших. Упродовж 1965–
1971 рр. ще молодий тоді літературознавець опублікував у журналі 
“архіви України” матеріали до біобібліографічного словника “літера-
турна полтавщина”, де увів до наукового обігу біографії 577 письмен-
ників та літераторів, у тому числі репресованих. тож за об’єктивність 
у наукових дослідах та свою чітку громадянську позицію петро Ротач 
у роки застою надовго потрапив у немилість до тоталітарної системи – 
аж до шельмування у пресі і заборони друку в місцевих виданнях.

та, попри постійний моральний тиск влади та приниження, пись-
менник не зламався, він продовжував наполегливо працювати навіть 
без надії побачити свої праці друком. Головним об’єктом його числен-
них літературознавчих зацікавлень став тарас Шевченко. тож завдяки 

* Пустовіт Тарас Павлович – заступник директора-начальник відділу ін-
формації та використання державного архіву полтавської області, заслуже-
ний працівник культури України.

© т. п. пустовіт, 2015
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Ротачеві сьогодні маємо унікальну двотомну працю “полтавська Шев-
ченкіана”, у якій – сотні піднятих з небуття імен. над цією темою він 
працював постійно і, можна сказати, фанатично. навіть тоді, коли тяж-
ко хворів, намагався ознайомитися з останніми науковими доробками. 

петро петрович Ротач був великим другом полтавських архівістів. 
із середини 1980-х він у числі постійних учасників майже усіх архів-
них зібрань: наукових конференцій, презентацій видань, пошануван-
ня пам’яті фундаторів архівної справи тощо. він чудово розумів усю 
складність і, відповідно, важливість архівної роботи, знав майже усіх 
архівних працівників. У перебудовчий період став ініціатором ство-
рення у державному архіві полтавської області свого особового фонду 
(ф. 9092), який нині нараховує 1469 справ за 1838–2007 рр. У фонді, 
зокрема, відклалися документи творчої діяльності петра та алли Рота-
чів, документи, які були зібрані літературознавцем під час багаторічної 
роботи над словниками “літературна полтавщина”, “Шевченкіана”: 
бібліографічні картки, рецензії на твори письменників, що були опу-
бліковані в пресі, документи, які свідчать про літературну і громадську 
діяльність літераторів і мистецтвознавців полтавщини. особливо цін-
ним для дослідників є, приміром, листування Ротача із письменниками, 
видавцями, критиками, краєзнавцями як з України, так і з представ-
никами української діаспори: а. м. аббасовим, с. і. Білоконем, Б. с. 
ванцаком, і. вирганом, Ф. п. Габелком (австралія), Ф. Гаріним, о. т. 
Гончаром, а. Греккі (німеччина), і. і. Гуріним, Г. д. Гусейновим, я. Р. 
дашкевичем, о. і. деєм, п. в. Журом, і. м. забіякою, Г. д. зленком, 
о. д. іваненко, Г. Корінь (австралія), д. м. Косариком, л. лещиною 
(Канада), с. а. онішком (австралія), в. м. осокіним, л. первомай-
ським, м. петренком, Ф. п. погребенником, л. д. Рисем (англія), л. 
о. Розсохою, а. середницьким (польща), я. славутичем (Канада), 
в.старицьким (німеччина), з. тарахан-Березою, а. д. Шевченком, 
я. і. Шутьком та ін.

опрацьовуючи творчий доробок петра Ротача, нерідко запитував 
себе: “звідки у цього, звичайного сільського хлопця, така наукова хват-
ка, такі ґрунтовні знання? невже полтавський педагогічний інститут 
зміг ще у 1940–1950-х рр. надати юнакові такий потужний науковий 
посил?”. відповідь для себе знаходжу таку: вірогідно, освіта у цьому 
випадку не була визначальним чинником, просто Ротачем були пройде-
ні такі життєві університети (особливо у 1940-і), які дали йому набагато 
більше, ніж полтавський внз сталінського періоду. а ще – генетичний 
код, родинне виховання, спілкування із представниками старшої, до-
революційної, наукової школи, з тими ж Гр. Костюком, миколою Ще-
потьєвим (сином володимира олександровича Щепотьєва), миколою 
Гавриленком, Григорієм майфетом та ін. до речі, з ким він тільки не 
листувався, у списку його кореспондентів нараховуються сотні, якщо 
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не тисячі персоналій. 
іще такий важливий момент. за вже усталеними поглядами, енци-

клопедичні дослідження завжди були прерогативою потужних науко-
вих центрів, академічних інститутів, до проектів яких залучалися сотні 
авторів, відповідне фінансування. а тут одна людина, десятиліттями 
обмежуючи себе у всьому, витрачаючи фактично усі свої мізерні стат-
ки на листування, збір документів, копіювання (і це без комп’ютера, 
сучасної цифрової техніки і, навіть, тривалий час без звичайного фото-
апарата), провадила багаторічні енциклопедичні дослідження.

петро петрович Ротач, безумовно, належить до когорти тих, хто 
складає нині інтелектуальне багатство українського народу. він лау-
реат премії фонду тараса Шевченка, всеукраїнської премії імені павла 
чубинського, обласної премії панаса мирного, дійсний член науко-
вого товариства імені тараса Шевченка, автор 35 книжок, понад 2800 
публікацій.

про нього можна дуже багато писати (і так воно, зрештою, повин-
но бути). але одна справа, коли життєвий та творчий шлях постаті до-
сліджують науковці, інша – коли сама людина розповідає про себе, дає 
оцінку як сучасникам, так і подіям.

з нагоди 90-річного ювілею письменника і літературознавця 
п. п. Ро тача представляємо читачам журналу “архіви України” авто-
біографію славетного полтавця, яку передала на зберігання до держав-
ного архіву полтавської області удова письменника алла олександрів-
на Ротач (документ ще не зафондовано). Уважаємо, що ця публікація 
дасть змогу сучасникам краще зрозуміти як самого письменника, так і 
ту непросту епоху, в якій йому доводилося жити і творити. документ 
публікується вперше.

Автобіографія

я народився 24 січня 1925 року на хуторі Каленівщина, поблизу с. сло-
бідка-новицька на Роменщині (тепер – талалаївського р-ну чернігівської 
обл.). Батьки мої з діда-прадіда хлібороби. мати була неписьменна, а батько 
закінчив церковно-приходську школу і вдосконалював свої знання читанням 
книг. знав напам’ять “Кобзар” т. Шевченка, любив історичну літературу, на-
писав історію свого життя і рідного села. від свого батька, мого діда Федота 
андрійовича, йому дісталось у спадок 5 десятин орної землі та 2 – луки і лісу. 
дід Федот заснував наш хутір наприкінці ХіХ-го сторіччя, придбавши землю 
в нащадків поміщиків новицьких. У діда було чотири сини, а землі мав 20 
дес. (пізніше придбав іще 9 десятин). дід помер до революції, а землю поді-
лили брати між собою після революції, тоді ж і побудували свої господарства. 
але жили в своїх хатах недовго. в період колективізації сільська влада їх 
розкуркулила. одного дядька (левка) вислали на Урал, він утік додому, був 
спійманий і потрапив до чернігівської в’язниці, де й помер (1933 р.). інший 
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дядько, Йосип Федотович, теж не побажав іти в колгосп, покинув напризволя-
ще свою хату і з родиною таємно виїхав на донбас. в 1932 році розкуркулили 
і мого батька, хату відібрали, а нас, малолітніх, мене і братів, вивезли в сло-
бідку до спільної хати, звідки ми “розлізлися межи людьми, мов мишенята”. 
Батько став службовцем у талалаївці і зумів на певний час повернути свою 
хату, в якій ми перебули й страхітливий 1933-й рік. потім знову почались пе-
реслідування, тиск, непомірні податки і батьки назавжди покинули хутір. де-
який час ми жили на станції талалаївка, потім у с. сильченковому. навчався я 
спершу в слобідській початковій, потім – у сильченківській середній школах. 
в 1940 році в районній, а в 1941-му в обласній (сумській) газетах з’явилися 
мої перші друковані вірші та дописи. влітку аж до початку осені 1941 року 
я працював у талалаївській районній газеті, писав кореспонденції, замітки, 
вірші. після встановлення окупаційного режиму був змушений працювати на 
різних роботах в сільській общині.

весною 1942 року німці вивезли на роботи до Райху. я потрапив на тек-
стильну фабрику в саксонському місті плауені. перший рік ми жили в умовах 
концтабору під охороною поліцаїв і собак. на паперовій одежі мали знак “SU”, 
який пізніше замінили на “OST”. я мав номер 818. в 1943 році зробив спробу 
втечі до чехії, але був спійманий і відбув за це карцер у таборі та допит у 
гестапо. загалом я провів у неволі як “остарбайтер” три роки (1942–1945 рр.).

перебування в німеччині стало для мене водночас й періодом формуван-
ня самосвідомості та можливістю осмислити трагічну долю українців в умо-
вах більшовицького та фашистського режимів. Цьому сприяла патріотична лі-
тература, яку отримував з празької книгарні Юрія тищенка, а також особисте 
знайомство з діячами українського національно-визвольного руху (спиридон 
довгаль) першої хвилі еміграції та поетами і письменниками, з яких дехто вже 
відбував сталінські табори і зумів вирватись на захід (Г. Костюк, і. майстрен-
ко, о. веретенченко та ін.). доля звела мене з цими людьми в 1943–1945 рр. 
в плауені, де в той час містилися редакції українських видань “дозвілля” та 
“земля”.

наприкінці 1942 року налагодив зв’язок з празьким місячником культури 
“пробоєм” і в 1943 р. почав друкувати там вірші і прозові твори. до 10-річчя 
Голодомору в Україні журнал опублікував моє оповідання “сумне дитинство” 
(під псевдонімом п. самотній). інші прозові твори були присвяченні темі роз-
куркулення. в журналі “пробоєм” друкувалися в той час видатні письменни-
ки української еміграції є. маланюк, наталена Королева, м. орест, Ю. Клен 
(Бургард т.) та ін.; їхні твори надихали на власну творчість, окрилювали дух. 
на жаль, після повернення на Батьківщину мусив усе це заховати глибоко в 
собі, аби уберегтись самому і не завдати шкоди родині та батькам.

в роки неволі особливо сильне враження залишило спілкування з пізніше 
відомим літературознавцем Григорієм Костюком, який у плауені редагував 
газету “земля” і подав до друку кілька моїх поезій “серпень”, “вірю” та ін. 
я бував у Григорія олександровича разом із поетом о. веретенченком, брав 
участь у розмовах і слухав, як поет читав одну з кращих своїх поем “чорна 
долина” про розправу сірка з яничарами. назавжди залишився в пам’яті й 
образ чудового лірика василя онуфрієнка, який працював у розваговому дво-
тижневику “дозвілля” (в 1992 р. він помер в австралії). на межі 80-90-х років 
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ми відновили зв’язок і обмінялися листами та віршами, згадали нашу тривож-
ну юність в роки війни. 

Ранньої весни 1945 року, я опинився в австрії. Ця дивовижна країна в 
той час була переповнена військовими з дивізії “Галичина” та втікачами з 
України, серед яких було немало національно свідомої інтелігенції – вчених, 
літераторів, акторів. в той час в австрії формувалась Українська національна 
армія. У австрії мені пощастило зустрітися з колишнім дніпропетровським 
лоцманом і письменником олексою девладом (псевдо – о. запорожець). дея-
кий час ми жили разом. потрапивши до аргентини, девлад видав кілька книг, 
в одній із них, “Гарбузовій містерії”, висміяв недолугість колгоспного ладу. 
під час спільних блукань ми багато говорили про нещасливу долю України, 
про голод і репресії 30-х років, і ті розмови теж не пропали марно.

мої блукання по австрії скінчилися англійським репатріаційним табором 
у м. Шпітталі, що на кордоні з італією. звідти наприкінці травня 1945 року 
групу українців, які хотіли повернутися на Батьківщину, англійці перевезли 
в розміщення радянської військової частини у м. Грац. У мене в кишені, мов 
перепустка, знаходилася підібрана в тиролях авіалистівка. в ній за підписом 
молотова гарантувались поверненцям безпека й праця. навіть тим, хто не-
свідомо або під ворожим примусом вчинив злочин проти “родіни”, обіцялося 
прощення. тоді я ще вірив у правдивість радянської агітації. Цю листівку ві-
дібрав у мене через рік під час затримання і допиту в талалаївці емгебіст з 
погрозою, щоб я ніколи більше не згадував про неї.

У Граці мене зарахували до запасного полку і з ним я пройшов пішки аж 
в Румунію, і там, у м. тиргу-жіу, я отримав солдатську книжку й писарював 
до пізньої осені 1946 р., коли через близькозорість був демобілізований.

У заляканому емгебістами селі (було ж під німцями!), куди я повернувся, 
одразу ж довелося відчути вороже, брутально-погрозливе ставлення до мене. 
догідливий владі офіцер сказав при зустрічі: “ну, чим ти там займався в ні-
меччині?... знаємо, будеш відповідати за свою писанину”. з того часу мною 
заволоділо передчуття чогось недоброго. вирішив, діждавшись літа, їхати ку-
ди-небудь на навчання. тим часом, удень працював у колгоспі, а вечорами 
готувався до вступних іспитів. і хоч я офіційно не подавав заяви про вступ до 
колгоспу, але влітку 1947-го отримав попередження від правління колгоспу 
ім. 6-го з’їзду Рад про порушення судової справи за невироблення мінімуму 
трудоднів.

У серпні 1947 р. я все-таки вирвався з дому і склав вступні іспити до 
Рівненського учительського інституту. відпрацювавши два тижні на заготівлі 
торфу в сарнах, поспішив додому, щоб взяти необхідні речі і не запізнитись 
на навчання. Радість, що буду навчатись, сповнювала мою душу. але в тала-
лаївці мене затримали і привезли до районного відділу мдБ. Це сталося при 
заході сонця. в глухому кабінеті при закритих ставнях старший лейтенант 
задавав мені питання, куди і з якою метою я їздив. я відповідав по правді й 
не одразу збагнув, що від мене вимагається. виходило так, ніби я їздив до 
бандерівців, а не вступати в інститут. я показав довідку про зарахування мене 
студентом і курсу, він забрав її і не повернув. не вірив емгебіст і тоді, коли 
я почав розповідати про перебування в німеччині і про те, як служив у совіт-
ській армії. він нервував, підвищував голос, хапався за револьвер, який лежав 
біля нього на червоній скатертині, погрожував і вимагав якусь іншу “правду”, 
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якої я не знав. відчувалось, що про мене вже зібрано якісь брехливі відо-
мості. лише почну щось говорити, а ст. лейтенант обриває, не вірить, лунає 
російська брутальна лайка і погрози. емгебіст явно тішився своєю силою. “К 
стенке, бандеровец!” – гарчить він, і я повертаюсь до нього спиною, чую, як 
він бере до рук револьвер і встає з-за столу. все тіло моє тіпається, тремтить, 
мов у лихоманці. мимоволі згадую, що так було і в гестапо після невдалої 
втечі. так буде ще не раз і пізніше, але тоді я цього не знав, не міг знати.

настрахавши, емгебіст сідає на своє місце і наказує продовжувати розпо-
відь: про табір у німеччині, роботу на фабриці, про втечу, вивезення на окопи 
до австрії… він кидає репліки про “зраду” українців і якусь “співпрацю” з 
фашистами, за що маємо понести кару. я починаю розуміти, що тут має обі-
рватися моя мрія про навчання в інституті. але чому він не задав питання про 
мої публікації за кордоном? отже не знав про це? чи, може, очікував, коли 
розповім сам? але це означало б, що я сам себе саджаю до в’язниці. тому 
мовчу й ще глибше ховаю в собі цю таємницю. 

пізно вночі допит закінчується. емгебіст робить висновок: я “не радян-
ська людина”, вчитися мені не світить, буду волам хвости крутити у колгос-
пі. мене замикають в маленькій кімнатці, де не було навіть стільця. прямо 
на голій підлозі перебув я зі своїми тяжкими думами решту ночі. чи до сну 
було? ніяк не міг збагнути, як у талалаївці довідались, що саме того вечора 
буду повертатися додому? випадковість це, чи хтось пильнував на станції? і 
пильнував не один день. вони мене не бачили раніше, отже хтось показав?.. 
вранці мене відпустили додому, але допити продовжувались і в наступні дні. 
я іще щось доказував, надіявся, що змилостивляться і відпустять навчатись, 
але даремно. минув якийсь час, і я послав у Рівне заяву про переведення на 
заочне навчання. 

так я опинився в колгоспному ярмі: орав, сіяв, косив (тоді ще косили 
косами, а орали плугами), возив волами солому, зерно від молотарки, цукрові 
буряки, кукурудзу, майже нічого не отримуючи за працю. тим часом визріва-
ла думка про втечу з села. ЇЇ я здійснив ранньої весни 1948 р., в кишені була 
підроблена довідка про мою особу (паспортів селянам не видавали). У рад-
госпі “пахта арал” в південному Казахстані, де я опинився, довелось жити 
серед представників виселених під час війни сталінським режимом народів: 
каречаєвців, українців (то були сім’ї бандерівців), німців з дону, фіннів, татар, 
чеченців. Усі вони ненавиділи систему, яка позбавила їх волі і людських прав. 
в Кзилкумі з місцевими казахами виробляв бринзу, вирощував багарну пше-
ницю, а з корейцями – рис, працював обліковцем. восени 1948 р. спробував 
вступити в ташкентський юридичний інститут, склав іспити, але не пішов на 
мандатну комісію: був певний, що викриють. через тропічну малярію, якою 
там захворів, змушений був повернутись в Україну: лікарі сказали, що тільки 
так можна позбутись цієї тяжкої хвороби. дома певний час жив інкогніто, 
а потім виїхав на навчання до полтавського учительського інституту. двох-
річного строку навчання, та ще й на факультеті російської мови і літератури, 
гадав я, буде достатньо для того, щоб здобути фах і не бути викритим. про 
перебування в німеччині, зрозуміло, писати в анкеті не можна було, про це 
ніхто не мусив знати. та коли було складено останній іспит і на руках ось-ось 
мав бути диплом з відзнакою, до мене на вулиці підійшов парторг інституту 
андрій потапович Каришин і сказав, що до відділу кадрів надійшли компро-
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метуючі мене матеріали, які вимагається перевірити, але інститут ніяких за-
ходів не вживатиме: “отримуйте диплом і їдьте працювати!”. з вдячністю до 
цієї доброї людини я поїхав на поділля, в дунаєвецький район, с. іванківці, де 
пробув рік і в зв’язку з одруженням влітку 1952 р. повернувся до полтави. під 
час роботи на поділлі в газеті “Радянське поділля” з’являлися час від часу мої 
вірші під псевдонімом п. тач (петро тач).

У полтаві спершу не було роботи, потім запросили кореспондентом ра-
діо, нарешті почав працювати методистом культурно-освітньої роботи облас-
ного управління культури. 6 березня 1953 р. у нас народився син. то були дні, 
коли ховали тирана сталіна, тоді з’являлась надія на покращення життя але… 

забувши про обережність, знову друкувався в обласній і республіканській 
пресі. в 1954 році спілка письменників України слухала звіт полтавських лі-
тераторів: у полтаві готувалися тоді до відкриття обласної письменницької 
організації. мене включили до групи як перспективного молодого літерато-
ра. виступи полтавців були успішні, особливо в Київському університеті, де 
мною зацікавився літературознавець дмитро Косарик. але на прийомі у ке-
рівника спілки семена скляренка мені зауважили, що писати слід не тільки 
аполітичну лірику. натяк цей я добре зрозумів. почав готувати збірку віршів. 
моїми рецензентами стали відомі поети ярослав Шпорта, валентина ткачен-
ко, микола Гірник. до речі, коли через рік мене “викрили” і КдБ встановив 
постійний нагляд, рукопис збірки з зауваженнями м. Гірника хтось викрав з 
мого робочого місця в шкільній бібліотеці. я не сумнівався, що то справа рук 
когось із “органів”. в березні 1955 р. несподівано мене звільнили з роботи в 
Управлінні культури. 

обком розпорядився не лише не давати мені роботу, а й виселити з пол-
тави разом з родиною. якісь люди збирали про мене відомості у полтаві і 
в рідному селі, де жили батьки. знову випливло слово “розкуркулені”… з 
допомогою добрих людей я влаштувався помічником бібліотекаря 6-ї серед-
ньої школи, а потім і вчителем-консультантом Харківської заочної середньої 
школи, яка мала в полтаві філіал. тут я працював до 1 грудня 1969 року під 
керівництвом доброго, незабутнього Костя іовича Шпіки.

влітку 1961 року мене викликали до полтавського обласного управління 
КдБ. Раніше кадебісти приходили на розмову додому (пам’ятаю прізвище од-
ного із них – полєшко) або користувалися відомостями сексотів. Цього разу 
допит тривав кілька годин і за участі великої кількості співробітників КдБ. 
моїй особі була виявлена незвичайна увага, з чого б це? зустріч ця явно була 
спланована. мені було велено якнайдетальніше розповісти про перебування 
в німеччині і про тих людей, з якими я знався. в КдБ вже знали, хто з моїх 
колишніх знайомих і друзів мешкає на заході, чим хто займається і як хто 
настроєний щодо сРсР. Цікавились питанням, чи підтримую з ними зв’язок, 
хоча це здавалось наївним питанням. в той час я листувався лише з д. Бур-
люком, і про це їм теж було відомо, бо листування перевірялося. д. Бурлюк 
хотів було приїхати в полтаву і зустрітись зі мною, але цей намір явно лякав 
владу і його далі чехії не пустили. Хіба ж можна було дозволити зустрітись 
американцю з людиною, яка не має власного кутка та ще й переслідується як 
антирадянщик? 

під час згаданої зустрічі в КдБ цікавилися моєю співпрацею з журналом 
“пробоєм”. публікації в ньому були їм відомі, але в своїй розповіді я уникав 
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називати псевдонім, під яким друкувалися мої твори й зокрема про голод та 
розкуркулення. нарешті, ставлять мені пряме питання: хто такий самотній? 
я зрозумів, що вони знають і це. тоді мені сказали, що опубліковані в “про-
боєм” твори шкідливі для радянської держави, ворожі для справи соціалізму. 
Ці слова здалися мені надто голосними. я відповів їм, що писав правду про те, 
що бачив, що було насправді. мені сказали, що за такі речі карають по закону. 
тобто у нас не всяку правду можна писати.

Ця зустріч була влаштована для того, щоб доказати мені: я вчинив злочин 
проти радянської держави і мав би понести за нього кару. але за те, що цього 
не сталось, треба платити. прямо про це не сказали, але натяк був прозорий. 

першою “платою” мав би стати лист за кордон до моїх колишніх плауен-
ських знайомих із закликом повернутись додому, в Україну, яка радо зустріне 
“блудних синів”. і не буде їх переслідувати, дасть роботу. в КдБ для цього 
склали спеціальні питання, на які я мусив письмово відповісти. потім це мало 
бути ними відредаговано і послано за відомими їм адресами. те, що я написав, 
їх явно не задовільнило. У моїх відповідях були загальні фрази про любов до 
рідної землі, але не було солоденької брехні про соціалістичний рай. в сРсР, 
тим більше не було заклику повертатись. в КдБ, мабуть, зрозуміли, що іншо-
го я не напишу, і їхній задум зів’яв. У мене залишились їхні питання…

1962 року дружина, яка працювала науковцем в музеї і. п. Котляревсько-
го, отримала помешкання, нам поставили телефон, але на моє ім’я, і відтоді 
процес стеження за нами спростився через підслуховування. 1964 року ви-
давництво “молодь” запланувало і підготувало до виступу колективу збірку 
поетів л. Коваленка, с. Реп’яха, п. Ротача та ін. за назвою мого вірша “Гілка 
цвіту”. Книжка не вийшла: помітили моє прізвище, і видавництво було зму-
шене повернути рукопис з такою допискою: “повертаємо з незалежних від 
нас причин”. того ж року я випадково побачив у працівника “Комсомольця 
полтавщини” миколи овчаренка список осіб, яким не дозволялося друкува-
тися в газеті. серед них був і я. Цей список, безумовно формувався в обкомі 
і КдБ.

Ще наприкінці 50-х років я розпочав укладати біобліографічний словник 
“літературна полтавщина”. Ця праця з 1965 року почала друкуватися в жур-
налі “архіви України”. в словнику були імена репресованих, навіть емігран-
тів. я вважав, що словники мусять мати наукову основу. згодом мені нагада-
ють зухвальство подавати до друку не реабілітованих діячів. і будуть карати.

з цього приводу трапився такий випадок. в січні 1968 р. минало сто років 
з дня народження письменника і художника Грицька Коваленка. з цієї нагоди 
в “Комсомольці полтавщини” з’явилась моя стаття. зчинився переполох. з 
чого б то? виявилось: письменник не реабілітований. та ще й націоналіст. 
а це був непростий гріх для автора статті. Казали: “націоналіст пропагує на-
ціоналіста”. за моїм поданням до полтавської прокуратури Г. о. Коваленко 
був реабілітований. минуло відтоді багато років, перш ніж, стало відомо, що 
Г. Коваленка в 1937 році розстріляли, хоч рідні його думали, що помер від 
хвороби.

в грудні 1969 р. при полтавському інженерно-будівельному інститу-
ті (тепер – полтавський національний технічний університет імені Ю. Кон-
дратюка) утворилося підготовче відділення, і мене запросили зайняти місце 
старшого викладача російської мови і літератури (українську вивчати зголо-
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силось мало вступників). через півтора місяця моєї праці в інституті, 16 січ-
ня 1970 р. обласна газета “зоря полтавщини” опублікувала ганебну статтю 
“чортополох”, спрямовану проти мене. в ній автор (м. пліш) за матеріалами 
КдБ звинувачував мене в утаюванні правди про соціальний стан батьків і своє 
минуле, пов’язане з перебуванням у німеччині під час війни. Говорилося про 
моє ідейне однодумство з пантелеймоном Кулішем, а ще негативний вплив 
на молодих літераторів, антирадянське спрямування словника “літературна 
полтавщина” тощо. стаття відсахнула від мене багатьох людей, зокрема, пол-
тавських літераторів. вони не стали навіть вітатись (за винятком Ф. Гаріна), 
було ясно, що в літературу шлях мені перепинено остаточно.

відтоді я відчував постійний нагляд КдБ, здійснюваний полковником 
о. с. Кисельовим, який щомісяця викликав на розмову, схиляючи при цьо-
му до співпраці з “органами”. Це був розрахунок на повний моральний злам. 
обіцяли взамін цього зняти заборону друкуватись. я відповів: “нехай краще 
інші стежать за мною, ніж я за кимсь”. при кожній новій зустрічі полковник 
питав: “ну, что – не передумали?”. так тривало роками. я звик до викликів і 
постійного стеження. стежили і в авдиторії (одного разу студент кинув мені: 
“ви не та людина, за яку себе видаєте”), і на кафедрі іноземних мов, до якої 
був приписаний, і на вулиці, коли повертався з роботи. під час однієї зустрічі 
я запитав свого “опікуна”, чи довго це буде тривати, і він простодушно відпо-
вів мені: “до смерті, п. п., до смерті!”. Гірко було чути ці слова, і так би воно 
й було, якби досі існував сРсР.

Був іще такий випадок. викликали по телефону в готель “Київ” (там у 
них на першому поверсі була спеціальна кімната). сидять два кадебісти, на 
столі великоформатна газета. показують в куточку шпальти мій вірш “до 
України” (“я проніс твій образ через гони…”), пояснюють: це закордонна 
“свобода”. Й одразу питання: “Как он туда попал?”. я здогадався, що це пе-
редрук із варшавського “нашого слова” (вірш опублікували до мого 50-річчя). 
повчають: “вот видите, как наши враги используют вас. а почему? потому 
что ваши взгляды можно трактовать по-разному. Какую Украину вы имеете в 
виду, говоря о любви к ней? вам чужда социалистическая Украина?”. “Укра-
їна для мене одна, – відповідаю і додаю: – а єсенін, яку Росію мав на оці, 
оспівуючи свою батьківщину, її красу? любов до Батьківщини не є і не може 
бути злочином…”

такі діалоги виникали не раз. якось я запитав Кисельова: “як ви пов’язуєте 
з націоналізмом те, що я викладаю російську мову і літературу?”. відповідь 
мене здивувала: “а теперь все украинские националисты разговаривают по-
русски”. після опублікування статті “чортополох” була вирішена доля слов-
ника “літературна полтавщина”, який друкувався в журналі “архіви Укра-
їни”. Редактор, історик іван Бутич, був звільнений з роботи. мені було від 
цього прикро, але благородний іван лукич не таїв гніву на мене, навпаки спів-
чував. в 1960-х роках, не маючи можливості вільно друкуватися в Україні, я 
встановив зв’язок з польщею, де виходили Українські видання “наше слово”, 
“наша культура” та “Український календар”, що мав форму альманаху. завдя-
ки протекції відомого польського україніста антоні середницького, що мав 
причетність до підготовки цих видань, я за 25 років співпраці опублікував 
там понад сто літературно-критичних статей, розвідок, рецензій, літературно-
критичних оглядів, друкувалися зрідка й вірші під псевдонімом п. петрович, 
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придуманим а. середніцьким. мої стосунки з ним продовжуються й тепер.
минали десятиліття, а моральний тиск, потаємне стеження за кожним 

кроком, перлюстрування листів і матеріалів, які надходили до мене в зв’язку 
з роботою над “літературною полтавщиною” (друкування його в “архівах 
України” обірвалося в 1971 р. на завершальній подачі, яку не пустили в друк), 
виклики на “беседы”, підслуховування телефонних розмов – усе це продовжу-
валось ще й у 1980-х роках, навіть і в період так званої перебудови. 

лише 1987 р. перша моя вільна публікація про долю репресованого кри-
тика і вченого Г. майфета та його роботу над творчістю с. Цвайга з’явилась 
в київському “всесвіті”. а в 1989 р. в журналі “Київ” було опубліковано 
цілу збірку віршів. 1992 року перша прозова збірка літ.-краєзнавчих статей 
“там буде і серце ваше…” була підготовлена а. макаровим до друку у вид-ві 
“Український письменник”, але через інфляцію і матеріальну скруту не ви-
йшла (була у видавничому плані 1992 р.).

з неофіційних джерел я мав відомості, що моє досьє в КдБ складають 
два грубих томи. там, як я гадав, були матеріали, починаючи з 1947 року, з 
талалаївки. та коли на початку 90-х років я звернувся до КдБ з проханням 
повернути мені відібране в талалаївці фото з німецького табору, на якому 
видно було наші невільничі знаки “SU”, а також листівку, підібрану в ав-
стрії, весною 1945 р. із закликом повертатись на Батьківщину і гарантією не 
переслідування, то мене в Укравлінні сБ запевняли, що ніякої справи щодо 
мене у них немає. Більше того, на моє прохання пітвердити перебування в 
остарбайтерському таборі в 1942–45 рр. була відповідь, що таких відомос-
тей у них так само нема. тоді я звернувся безпосередньо до керівництва сБ 
полтавської області і запитав: на який же тоді підставі автор “чортополоху” 
м. пліш в 1970 р. писав, що я був вивезений до німеччини і там не лише 
працював на фабриці, а й – дослівно – “перебігав з одного націоналістичного 
табору до іншого”. адже тоді ці відомості автору провокативної статті надали 
КдБ? заперечувати не стали, довідку я одержав. на основі чого? поза сумні-
вом, матеріали, зібранні про мене за комуністичного режиму, не могли бути 
знищені, вони існують. але чому це приховується тепер? чи не тому, щоб не 
висвітлити імена тих, хто за мною стежив і доносив “органам”? про це можна 
лише догадуватись.

починаючи з 1988–1989 рр., я брав участь у заходах, які проводили РУХ, 
товариства “Рідна мова”, “просвіта”, демократична інтелігенція міста.

1992 року прийнятий до спілки письменників України.
в 1989–2004 рр. видав книги: “світло рідної хати” (талалаївка, 1989), 

“апостол правди і науки” (про м. драгоманова; Гадяч, 1991), “по духу брат 
тараса” (про м. лисенка; полтава, 1992), “Біля гнізда соловейка” (полтава, 
1993), “Колоски з літературної ниви”, ч.1 (полтава, 1993), “іван Котляревський 
у листуванні” (опішне, 1994), “Грудочка любимої землі: василь симоненко 
і полтавщина” (опішне, 1995), “мить і вічність”. поезії (полтава–мельбурн, 
1996), “Що збулось, що не збулося… пізня лірика” (полтава, 1998), “Розві-
яні по чужині: полтавці на еміграції”. Короткий біобібліографічний довідник 
(полтава, 1998), зб. віршів “Крізь роки болю і надії” (полтава, 1999), “Ко-
лоски з літературної ниви. Короткий літературний календар полтавщини” 
(полтава, 1999), “від Удаю до орелі т. Г. Шевченко і полтавщина” (полтава, 
2000), “дух минувшини. поезії” (полтава, 1999), “під кроною Шевченкового 
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дуба. Ювілейні виступи біля пам’ятника та дуба т.Г. Шевченка в полтаві. 
1989–2001” (полтава, 2002), “і слово, і доля, і пам’ять… статті. дослідження. 
спогади” (полтава, 2000), “я зробив, що міг…”. листи проф. п. митропана. 
1965–1988 (полтава, 2000), “струн поетичних дивні звуки”. переклади (пол-
тава, 2001), “талалаївські етюди” (листочки із дерева духу). літературно-кра-
єзнавчі записи (полтава–чернігів, 2001), “опанасова кобза”. проза (полтава, 
2000), “від яготина до полтави. тарас Шевченко і полтавщина”. Кн. 2 (пол-
тава, 2002), “поет із роду Боровиків”. матеріали до біографії поета і байкаря 
л. і. Боровиковського (полтава, 2003), “поклик через століття”. іван Котля-
ревський і полтава. збірник статей і досліджень (полтава, 2003), “священ-
ні місця полтавщини”. дві літературні поїздки (полтава, 2003), “Гавриленко 
микола іванович”. матеріали до біографії вченого-орнітолога, краєзнавця і 
педагога (полтава, 2004). 

Упорядкував та написав передмови (післямови) до книг:
Коваленко Г. “оповідання з історії України” (полтава, 1992), Фесенко н. 

“чужинка” (полтава, 1993), “полтавська петлюріана”, ч. 1 (полтава, 1993), 
степаненко м. “вибранні праці” (полтава, 1995), ізарський о. “полтава” 
(полтава, 1999), Кононенко м. “спогади” (полтава, 1998), ізарський о. “сто-
лиця над ізаром” (полтава, 2002), Фесенко н. “У хвилях життя. проза, поезія, 
п’єси” (полтава, 1997), Коргун м. “моя техніка різьби і точіння” (полтава, 
1999), Фесенко н. “за сонцем правди. оповідання. новели. вірші” (вид. 2-е, 
доповнене /полтава, 2000).

У 90-х роках м. ст. брав участь у різних громадсько-культурних заходах, 
виступав з доповідями на науково-практичних конференціях, форумі інтелі-
генції полтави тощо. в 1997 р. брав участь у другому всесвітньому форумі 
українців у Києві. в 1994–98 рр. – член редколегії часопису української інте-
лігенції “Український засів” (Харків), в 1993 р. – член ради журн. “Краєзнав-
ство”, з 2003 р. – член редколегії літ.-краєзн. альманаху “плуг” (звенигород-
ка, черкаської обл.).

лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. панаса мирного за 
книгу “від Удаю до орелі” та за багаторічну плідну наукову і творчу працю 
в царині української культури національного відродження (2000) і премії іме-
ні п. п. чубинського у галузі фольклору та етнографії Українського тов-ва 
охорони пам’яток історії та культури, за багаторічну невтомну діяльність у 
справі збереження історико-культурної спадщини України (2001). почесний 
член всеукраїнського товариства “просвіта” імені тараса Шевченка (1998). 
в 1995 р. полтавський фонд імені симона петлюри нагородив грамотою за 
“жертовну діяльність на ниві української культури”. з 1993 р. – почесний 
член всеукраїнської спілки краєзнавців.

в перше 10-річчя незалежності України друкувався в газетах “полтав-
ська думка”, “зоря полтавщини”, “вечірня полтава”, “слово просвіти”, 
журналах “Криниця ” (полтава), “слово і час” (Київ), “Київська старовина”, 
“Кур’єр Кривбасу”, “народна творчість та етнографія”, “Холодний яр” (чер-
каси) та ін.

понад 70 років тоталітарний режим був нестерпний для української па-
тріотичної інтелігенції, яка прагнула вільної думки і вільної творчості. Багато 
десятиліть відчував і я тиск цієї системи. страх бути нізащо заарештованим 
і ув’язненим, постійне моральне приниження, поширення брехливих чуток і 
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переживання, пов’язані з забороною друкуватись і видавати книжки, систе-
матичні виклики до КдБ на “беседы” – все це складало нерадісну канву мого 
життя за майже півстоліття. незважаючи на ці гіркі обставини, я не кидав 
пера і, як міг, працював на літературній ниві. У 90-х рр. брав посильну участь 
у виборюванні незалежної України та відродженні національної культури. 
попри всі колишні і теперішні негаразди, суперечливості, загрози і тривоги, я 
щасливий відчувати, що постає нове громадянське суспільство, утверджується 
правова демократична Україна. вірю, що повороту до тоталітарного режиму, 
до тих насиль над людською гідністю, які довелося переживати нашому поко-
лінню, ніколи не буде. очевидно, ще не скоро, але настане час, коли Україна 
стане справді українською, справді незалежною, європейською державою! 

петро Ротач 

полтава черв. 1997, січ. 2005 р.

освещен жизненный путь и творческое наследие п. п. Ротача, показаны 
связи литературоведа с Государственным архивом полтавской области. впер-
вые публикуется автобиография известного исследователя. 

Ключевые слова: полтавщина; литературоведение; государственный ар-
хив; ос тар байтер; “архивы Украины”; репрессии; петр петрович Ротач.

The article deals with life and creative heritage of P. P. Rotach, shows literary 
connections with the State Archives of Poltava Region. The autobiography of the 
famous researcher is published for the first time.

Keywords: Poltava Region; the literature study; the State Archives; the ostar-
beiter; “Archives of Ukraine”; the repressions; Petro Petrovych Rotach.



253пУБліКаЦія аРХівниХ доКУментів

УДК 930.2:94(477)“1700/1721”

О. м. мАЛьОНКіНА, Г. В. ФіЛіПОВА* 

іЗ “щОДЕННИКА” ГЕРцОГА ВюРттЕмБЕРЗьКОГО 
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВчЕННЯ іСтОРіЇ УКРАЇНИ чАСіВ 

ПіВНічНОЇ ВійНИ 1700–1721 рр.

подається переклад з німецької фрагментів тексту, написаного у вигляді 
“що денника” герцогом максиміліаном вюртемберзьким і пізніше відредаго-
ваного його духівником іоганом Барділі. У своєму щоденнику автор робить 
спо стереження повсякденного життя українців 1708–1709 рр., тобто під час 
походу шведського короля Карла Хіі в Україну у період північної війни 
1700–1720 рр. із тексту  можна дізнатися і про особливості перебігу військо-
вих подій до полтавської битви. 

Ключові слова: максиміліан вюртемберзький; Карл Хіі; Український 
похід; північна війна 1700–1720 рр.; щоденник; полтавська битва.

документ, переклад якого пропонується, було опубліковано як до-
даток в одному з німецькомовних видань “опису України” Гійома ле-
вассера де Боплана (Бреслау, 1780 рік, видавець – іоганн меллер). У 
книзі подано відомості про те, що щоденник принца вюрттемберзького 
надруковано уривками за виданням 1755 року, а сам документ було ви-
дано в 1739 році в тюбингені. вочевидь, тематика фрагмента (хроноло-
гічно – з початку походу Карла Хіі на Україну) мала доповнити відому 
книгу Боплана, написану сотнею років раніше1.

автором щоденника був максиміліан-емануель фон вюрттенберг-
вінненталь (1689–1709) – учасник північної війни з 1703 року, близький 
друг шведського короля, що прозвав його маленьким принцем (швед. 
Lille Prinsen). Будучи нащадком молодшої гілки роду вюрттемберзьких 
герцогів, як і багато його родичів, він обрав військову кар’єру – відразу 
після навчання в Женеві відправився волонтером до однієї з європей-
ських армій. У той час, як його брати служили у саксонського курфюр-
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ста августа сильного та відомого австрійського воєначальника євгенія 
савойського, максиміліан обрав службу відомому всій європі королю 
Швеції Карлу Хіі, котрий був його кумиром2.

автор пройшов разом з королем багато битв та кампаній, і, напев-
но, відносно регулярно вів власні записи, як багато хто з його сучас-
ників. 

вищезгадані щоденники свого часу були включені до кількох ре-
дакцій праці капелана іоганна Барділі, що супроводжував автора в його 
подорожах і робив свої примітки паралельно. він у свою чергу залишив 
по собі кілька книг, присвячених північній війні, зокрема, видав власні 
записи, назвавши їх мемуарами максиміліана3. Ця книга, витримавши 
кілька перевидань, у тому числі не тільки німецькою, а і французською 
мовою, отримала певну популярність у європі.

записи, подані в додатках до Боплана, однак, доведено до 1714 
року, тобто до фіналу перебування шведів на території османської ім-
перії, в той час, як автор щоденника помер ще в 1709, відразу після 
полтавської битви (цією подією, а також інформацією про те, де було 
поховано принца, закінчується і праця Барділі). 

записи “щоденника” (вважаємо за потрібне взяти це слово в лапки 
через відносність атрибуції певних фрагментів тексту саме як щоден-
никових записів) є нерівномірними та не завжди послідовними. чергу-
вання теперішнього та минулого часів наводить на думку, що багато 
фраз було дописано попередньою датою, через певні проміжки часу, 
або ж уже через кілька років через редагування Барділі. в характері 
спостережень, зроблених автором (або ж авторами), можна виділити 
два типи. перший – це краєзнавчі записки щодо України, її населен-
ня, звичаїв, природи, господарства тощо. другий – стислий бойовий 
щоденник, що відзначає передислокації каролінської армії, її марші та 
сутички з місцевим населенням і росіянами. 

стосовно питання, чиї записи могли бути включені в текст як про-
довження і доповнення, можна розглянути кілька версій. згадка видав-
цем шведського офіцера наводить на думки про когось зі співслужив ців 
автора, що подолав шлях від Білорусі до Бендер. ним цілком міг вияви-
тися підполковник сконського драгунського полку, котрим коман дував 
принц, Карл врангель. з іншого боку, цілком можливо, що записи мог-
ли бути анонімними – історія донесла до нашого часу певну кількість 
такого роду пам’яток, що мають стосунок до походів Карла Хіі. 

“Щоденник” принца вюрттембергського є доволі цінним як дже-
рело з історії України початку XVIII століття, адже в ньому подано 
інформацію, що не тільки підтверджує вже відому нам картину того, 
що відбувалося в Україні в 1708–1709 роках, а й додає до неї нових 
штрихів. У цьому сенсі навіть деякі фактологічні помилки можуть бути 
цілком красномовними. Україна, бачена очами іноземця, постає на сто-
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рінках твору водночас у традиційному ключі, характерному для опи-
сів, поданих іншими авторами цієї доби, і незвично. певну цікавість 
становить точка зору воєнної людини, що відзначала побутові деталі з 
німецькою скрупульозністю та цікавістю краєзнавця. 

з огляду на те, що пропоноване джерело не перекладалося україн-
ською мовою повністю, а лише цитувалося деякими вченими в їх пра-
цях (т. мацьків)4, деякі фрагменти публікуються українською мовою 
вперше. 

1 Beschreibung der Ukraine, der Krim, und deren Einwohner, übers. und he-
rausg. von J.W. Moeller. – Breslau, 1780.

2 S. Schott. Max Emanuel prins af Würtemberg och hans vän Karl XII konung 
i Sverige. – Stockholm, 1848.

3 J. Bardili. Des Weyland Durchl. Printzens Maximilian Emanuels Hertzogs 
in Würtemberg [et]c. Obristen über ein Schwedisch Dragoner-Regiment Reisen 
und Campagnen durch Teutschland in Polen, Lithauen, roth und weiß Reußland, 
Volhynien, Severien und Ukrainie. – Stuttgardt, 1730. 

4 Т. Мацьків. Гетьман іван мазепа в західноєвропейських джерелах (1687–
1709). видання друге, доповнене. – Київ – полтава, 1995.

Витяг
з щоденника принца максиміліана Емануеля Вюрттемберзького, 

написаного під час його подорожей і військових походів, які спочатку 
вийшли у тюбінгені у 1739 році, а згодом були знову видані 

у Франкфурті і Лейпцизі у 1755 році у форматі 8vo, 
де і знаходяться зараз

Україна називається так здебільшого через свій кордон та землю, тому що 
кордон пролягає між польщею та татарами. згідно з загальними підрахунками 
вона простягається на 70 миль уздовж та 25 впоперек. одна її частина лежить 
по цю, а друга – по іншу сторону дніпра. Жителів, як правило, називають 
козаками. вони прагнуть бути вільним народом і, не будучи підкореними ні 
польщею, ні москвою, ведуть боротьбу за власну свободу на тій підставі, що 
їх гетьман мазепа* (тут і далі – примітки автора) перекинувся на швед-
ський бік, тому що його землі з боку москви були обкладені різноманітними 
тяготами та заселені квартирантами проти всіх прав та свобод. так як вони не 

* мазепа був з народження польським дворянином та жив у мазеппе (з чого і 
вивів своє ім’я) недалеко від Білої Церкви. У молоді роки він перебував при польсько-
му дворі камер-пажем. пізніше він брав участь у одному повстанні, організованому 
запорізькими козаками проти поляків. там він переслідував та спіймав польських пол-
ководців, і, щоб мати змогу врятувати їх, направив в Батурин до козацьких офіцерів. 
Йому довелося поводити себе з ними ввічливо, щоб отримати різні повноваження при 
дворі, і в результаті він став таємним ад’ютантом гетьмана, а потім – генерал-лейте-
нантом козаків. після того як вищезгаданий гетьман при царі впав в немилість і був 
відправлений до сибіру, козаки обрали його одноголосно своїм гетьманом. 5 листо-
пада 1708 року він відправив посла до Карла XII в Горки і віддав себе разом з 1500 
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мають можливості захиститися від своїх могутніх сусідів, то приймають або 
польський, або московський протекторат, і перед цим вже довгий час перебу-
вали під захистом царя, і в знак покори підносили щорічно різні подарунки. 
до цього вони надавали гарні послуги полякам, запобігаючи набігам татар та 
турків. є різні види козаків. одні живуть в містах та селах і годуються за до-
помогою землеробства. інші живуть тільки в шатрах на дніпрі – за рахунок 
полювання та рибної ловлі. Ще одні живуть на островах і прогодовуються 
піратством, яким займаються на чорному морі. серед них є вид, що назива-
ється запорожці. вони мають дружин, проте являються збірним народом, що 
складається з різних національностей, і частина цих людей, скоївши злочини, 
мала виселитися з країни. вони також перебувають під керівництвом свого 
полковника, якого називають отаманом та обирають проміж себе, але не через 
голосування, а завдяки викрикуванню або своїм шапкам, які вони накидають 
на кандидата або ж підкидають догори. інші козаки обирають собі отамана в 
церкві, власне після смерті або відходу від обов’язків попереднього. У нього 
є свої полковники, кожен з яких командує кількома тисячами. таким чином, 
під началом полководця на поле бою може вийти 100 тисяч чоловік. Куди 
він приходить чи де мешкає – приносять йому нашите на жердину знамено 
і встановлюють перед домом. якщо з часом його піднімають та несуть геть, 
то вони всі сідають верхи та слідують за ним, тому що де є знамено, там має 
бути і отаман. запорізькі козаки слугують за золото тим, хто пропонує най-
більшу ціну, хіба що король найняв їх за совість.

Україна надзвичайно родюча, і вона надає своїм мешканцям таку кіль-
кість зерна, що вони навіть не є в змозі його зберігати, і тому більшу частину 
витрачають на самогон, який вони не тільки дуже полюбляють, але й мають 
звичку запасати у великих кількостях. злаки налиті, високі й такі густі, що 
вони не вивозять їх, а складають в полі в великий стіг, і цим годують своїх 
коней. такий достаток приходить від того, що земля від природи багата та не 
дуже густо заселена, у той час як жителі цієї землі споконвіку проживали не в 
будинках, а кормилися під час розбійних набігів (звідси походить і слово “ко-
зак”, що означає мандрівника), і лише поступово вони почали будувати собі 
помешкання та жити осіло. на таких кормах вони зазвичай вигодовують дуже 
добрих коней, яких вони до шести чи семи років влітку та взимку залишають 
у полях, а пізніше поступово починають привчати до вуздечки та сідла. 

вівці та бики тут звичайно гарні та відгодовані, і через свою чисельність 
дешеві, так як раніше можна було купити великого бика вагою в кілька цент-
нерів за п’ять талерів, а вівцю – за вісім крейцерів. найтовстіше, що є у цих 
овець чи баранів – хвіст, що буває з долоню завширшки. 

козаками в його розпорядження. Його приїзд був таємним. перед собою він мав сріб-
ну палицю, а позаду себе – знамено. від збирався доставити королю цілий військовий 
корпус, у кінці якого він зі всіма своїми перейшов десну. там він відкрив свої задуми 
полковникам, і більшість стала його відмовляти, таким чином, він нібито мав задо-
вольнятися тим, що вони знову перейшли ріку та перевели його. скоро після пере-
ходу росіяни атакували та захопили Батурин,** столицю та резиденцію гетьмана, та 
зрівняли його з землею. 

** очевидно, для того, щоб вони вшанували його, король Баторій указав козакам 
на це місце проживання, заснував з них одну незмінну Miliss (?), дозволив обирати 
очільника та віддав трахтемирів їм як столицю. 
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вино виробляють не в самій країні. Жителі отримують його або від татар, 
або від угорців, хоча його рідко можна у них знайти. Їх звичайні напої – пиво, 
медовуха та самогон. 

Їх будинки невисокі та зроблені з дерева, так само, як їх укріплення. Їх 
міста всюди оснащені тільки палісадами та ровами. Коли король через Короп 
їхав на атюшу, одне село, жителі винесли йому назустріч в знак дружби хліб 
та трохи солі. 

марш в цих землях був нелегким, так як ми весь день просувалися впе-
ред, не зустрічаючи ні одного села чи населеного пункту, щоб відпочити. Ко-
роль пройшов 26 листопада зі штаб-квартирою з Городища до Голінки добрих 
чотири милі, 27 числа з Голінки до дмитрівки також чотири милі, і 28 числа 
з дмитрівки до Ромнів, одного містечка, п’ять миль. 

московіти хитрістю захопили у грудні розташовану на протилежному 
березі дніпра славнозвісну фортецю Біла Церква, в результаті чого мазепа 
зазнав збитків, які він оцінив в два мільйони, тому що він перевіз туди своє 
велике багатство задля безпеки. 

лейтенант-полковник Функ перебив у теренах тисячу ворожих козаків, 
спалив містечко, і вчинив так само з дригаловим. 

з Ромен король виступив з армією та пішов на місто Гадяч, щоб звіль-
нити полковника дальдорфа, що заліг там з полками на зимових квартирах, і 
якого взяли в облогу московіти. ворог, сповіщений про наближення короля, 
отримав час, щоб підпалити передмістя та відтягнути війська. так як під час 
цього переходу 31 грудня звалився відомий у всій європі великий мороз, і 
значна кількість підвід та людей збилися перед містом об одних воротах так, 
що більшість була змушена залишатися 3–4 дні під відкритим небом, то ба-
гато тисяч або замерзло, або стало нездатними до служби, тому що не було 
майже нікого, хто б не пошкодив носа, рук, вух, пальців на ногах, або ж ін-
ших частин тіла. мерців, що замерзли перед воротами, було перевезено на 
санках до міста. вартових знайшли, коли вони, теж мертві, сиділи верхи. У 
Гадячі не було дому, що не виглядав немов би лазарет, тому що і на лавках, і 
під лавками лежали всі хворі, так, що ледве можна було переставляти ноги в 
приміщеннях. одні хворі марили, інші засинали сидячи і більше не прокида-
лися. Багато хто сильно нашкодив собі тим, що надто поспішав перебратися з 
холоду в теплі приміщення, і навпаки – ті, хто перед цим добряче розтер собі 
кінцівки снігом, увійшли неушкоджені. 

так же було знайдено діжки з вином та трохи – з пивом, вони попример-
зали до землі. Коли добурили до середини, полилося назовні прекрасне вино 
та пивний екстракт. 

не звертаючи уваги на довготривалий мороз, король поїхав з кількома 
полками до зенькова, а звідти – до веприка, який утримували росіяни, і після 
цього комендант, не дивлячись на те, що він вдало витримав атаку, здався в 
полон, а місто було підпалене. звідти король знову повернувся до зенькова. 

звідси відправився принц з королем до опішні, і звідти – глибше до мос-
ковії, де закріпилися його люди, особливо в Красному Куті, спалив там 30 
міст та сіл, а потім знову повернувся. 

У Хурі король дав принцові повноваження на командування сконським 
драгунським полком зі званням полковника. він перебував у Dekaulunka (ди-
канька?) у п’яти милях від зенькова, штаб-квартири короля. одне яйце в той 
час коштувало 6 крейцерів, бочонок меду приблизно в 15 мір – 30 дукатів, і 
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так само один великий бочонок масла – 10 дукатів. зрештою дефіцит на про-
дукти харчування так зріс, що доводилося задовольнятися бичачим м’ясом, 
бараниною, а замість масла – салом, що виварювалося з кісток. 

з німецького драгунського полку, яким командував полковник альбен-
дель, і який знаходився в Рашівці, пробилися тільки 300 драгунів зі своїм 
майором та відступили до лютеньки, інших же частково перебили, частково 
полонили. 

армійський обоз пробився сюди з Гадяча 9 березня, і так само пішов до 
лютеньки, а звідти через Бірки – на опішню, і нарешті 13 числа на Будищі, 
де у короля певний час була штаб-квартира. сюди перейшло й 8 тисяч запо-
різьких козаків. 

Цар тим часом перебував на відстані 18 миль від табору, у воронежі, де 
він наказав будувати судна. 

29 числа король переніс свою штаб-квартиру в сушки і взяв в облогу 
місто полтаву, наскільки це було можливо, тому що він не міг відрізати його 
від зовнішнього сполучення по ворсклі. під час великої спеки в ті дні скоро 
навіть при незначних пораненнях почав проявлятися лом в кістках, так що 
небагато поранених змогли вилікуватися. 

У цих умовах козаки скоро визвалися взяти місто приступом, але їм не 
було дозволено здобути трофеї та славу. 

25 червня більша частина війська московітів, яку вів сам цар, наблизилася 
до ріки ворскли. Щоб шведський бік не міг їй завадити, вона розмістилася на 
відстані лише півтора миль від шведського табору, розгорнувши ретранше-
мент та звівши кілька редутів. 

27 числа короля, що на одному пагорбі спостерігав за рукопашним боєм 
його полків з ворожими, було поранено мушкетною кулею в ліву стопу. Куля 
пройшла крізь пальці всередину і через п’ятку вийшла назовні. лікування 
рани через сильну літню спеку, ускладнень та нестачі медикаментів було важ-
ким і небезпечним з причини лому в кістках, що почався до всього, але все ж 
таки був скоро зупинений. 

зрештою супротивник зі всім своїм військом переправився через річку та 
наблизився до шведського табору, внаслідок чого останній, маючи з одного 
боку ворсклу, з іншого – ріку псел, перед собою – полтаву, а позаду – цілу 
армію ворога, і вниз за течією обох рік на відстані 12 миль – дніпро, став на-
стільки закритим, що не можна було очікувати нічого іншого, окрім загибелі 
від голоду або меча. 

на початку липня прибув волоський полковник, задовго до цього відправ-
лений королем до Бендер задля проведення переговорів з тамтешнім візиром 
стосовно волоських новобранців, з наказами від султана та татарського хана 
під турецьким протекторатом для шведської армії. 

7 числа вночі король наказав своєму війську вийти перед ворожим ре-
траншементом та стати бойовим порядком. 8 числа відбувся наступ 18 баталь-
йонів піхоти та кількох полків кавалерії. Їм скоро вдалося оволодіти двома 
редутами та пробити в центрі кавалерію, що стояла за ретраншементом. після 
того, як генерал Руус упустив можливість зі своїми шістьма батальйонами 
приєднатися до решти піхоти, його було відрізано від неї та так щільно ото-
чено супротивником, що він мусив зі всіма своїми здатися у полон. слідом 
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цар відправив піхоту на допомогу кавалерії, що перебувала в небезпечному 
положенні, і наказав їй вийти з ретраншементу, а тому шведи були змушені 
відступити від кавалерії супротивника. 

після того, як вона знову стала в порядок, король, що наказав принести 
себе на ношах, настояв на тому, щоб з іншими своїми 12 батальйонами здій-
снити напад на інфантерію, не дивлячись на те, що вона під ретраншементом 
знаходилася під прикриттям гармат і мала значну перевагу в силі. наступ все 
ж таки відбувся, але не надто успішно, так що від першої ж канонади вони 
всі полягли, ніби мошкара. окрім того, російська кавалерія зайшла шведській 
піхоті в тил. Реншельд хоч і намагався зі своїми їх зупинити, але був оточе-
ний ворожою армією та взятий у полон. після цього почався повний безлад. 
двічі було загнано коней, що тягли ноші короля, і зрештою носилки були роз-
трощено пострілом, так що ті небагато гвардійців, яких він тримав при собі, 
насилу спромоглися завадити тому, щоб король не потрапив у руки ворога. 
зрештою вони отримали достатньо простору, щоб пересадити його на коня, 
якого скоро теж застрелили, а король був змушений лежати долі, поки його 
знову не посадили на іншого, доставленого одним з полковників, що зліз з 
сідла і також невдовзі був застрелений. після цього його щасливо супроводи-
ли до шведського табору, і звідти він ввечері відбув в кареті пруського барона 
фон зільтмана в санжари. 

принц вюртемберзький потрапив в полон разом з сотнею людей, що за-
лишилася від двох кавалерійських полків. після цього він пролежав п’ять 
тижнів хворим у лубнах, місті, розташованому в 15 милях від полтави. піз-
ніше він поїхав через Київ до острогу, де його гарячка знову посилилася, і 
помер від неї 25 вересня в дубно у віці 20 років. Його мертве тіло спочатку 
перевезли до Кракова, а потім – у пітцен у сілезії, де він 17 квітня 1710 року 
був похований.

подается перевод с немецкого языка фрагментов текста, написанного в 
виде дневника герцогом максимилианом вюрттембергским и позже отре-
дактированного его духовником иоганном Бардили. в своем дневнике автор 
делает наблюдения повседневной жизни украинцев в 1708–1709 гг., то есть 
во время похода шведского короля Карла Хіі в Украину в период северной 
войны 1700–1720 гг. из текста можно узнать и об особенностях протекания 
военных действий до полтавской битвы.

Ключевые слова: максимилиан вюрттембергский; Карл Хіі; Украин-
ский поход; северная война 1700–1720 гг.; дневник; полтавская битва.

There is given the translation from German of fragments of text, written in 
the form of a diary of Duke Maximilian Vyurttembergsky, and later edited by his 
confessor Johann Bardili. In his diary, the author makes an observation of everyday 
life of Ukrainians in 1708-1709, during the campaign of the Swedish king Karl XII 
in Ukraine under the Great Northern War of 1700-1720. Using the text you can 
learn about the features of the military actions before the Battle of Poltava. 

Key words: Maximilian Vyurttembergsky; Karl XII; Ukrainian campaign; 
Great Northern War 1700–1720; the diary; the Battle of Poltava.



пУБліКаЦія аРХівниХ доКУментів260

УДК 930.253:[929+002.2](477)

Д. В. НЕСтЕРчУК* 

ЛИСтИ іВАНА КРИП’ЯКЕВИчА ДО юРіЯ мЕЖЕНКА 
(1945–1963 рр.)

 Уперше публікуються дванадцять листів історика і. Крип’якевича до 
Ю. меженка за 1945–1963 рр.

Ключові слова: лист; Шевченкіана; колекція; іван Федоров; бібліографія.

Юрій олексійович меженко (справжнє іванов-меженко, 18.VI. 
1892–24.XI.1969) – бібліограф, бібліотекознавець, літературознавець, 
колекціонер. своєю діяльністю посів чільне місце серед будівничих 
української культури. Юрій олексійович один з основоположників 
української бібліографії, бібліотечної справи, книгознавства, збирач 
унікальної колекції “Шевченкіани” близько 15 тисячі предметів, яку 
передав у дар інститутові літератури ім. т. Г. Шевченка.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Украї-
ни зберігає особовий фонд Юрія меженка № 365, опис справ постій-
ного зберігання № 1, 812 одиниць зберігання, крайні дати документів 
1935–1965 рр. документи Ю. меженка передала до архіву-музею його 
дружина скокан Катерина єронимівна у 1970 та 1971 рр. 

основний склад документів фонду становлять листи Ю. меженка 
до відомих діячів української культури і до нього. публікація вище за-
значених документів є пріоритетним завданням з популяризації твор-
чої і біографічної спадщини Ю. меженка. так колишній директор 
Цдамлм України м. і. Крячок опублікував такий епістолярій фон-
доутворювача: листи м. деркач до Ю. меженка1; листи м. Жука до 
Ю. меженка2. 

серед масиву епістолярної спадщини фондоутворювача зберіга-
ються дванадцять листів відомого історика і. Крип’якевича3 до Ю. ме-
женка від 19 грудня 1945 по 4 травня 1963 рр.4, сім листів у рукопис-
ному варіанті і п’ять листів машинопису. Це листування свідчить про 
плідну творчу співпрацю двох діячів. зі змісту листів постають питан-
ня: досліджень, розвідок, історіографічних екскурсів про першодрука-
ря івана Федорова, щира допомога і. Крип’якевича в збиранні колек-
ції “Шевченкіани” Ю. меженка та деякі особисті і побутові моменти. 
Ймовірно, що листування Ю. меженка з і. Крип’якевичем почалось 

* Нестерчук Дмитро Васильович – головний спеціаліст відділу викорис-
тання інформації документів Цдамлм України.

© д. в. нестерчук, 2015
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ще з другої половини 1920-х рр., коли його, як багатьох інших учених 
львова, директор УніКу (Український науковий інститут книгознав-
ства) Ю. меженко запрошував до співпраці з виданнями інституту, зо-
крема журналом “Бібліологічні вісті”. тут і. Крип’якевич опублікував 
три книгознавчі розвідки: “найстаріші папірні на Україні (XVI)” (1926, 
№ 1), “причинки до словника українських граверів” (1926, № 4), “до 
історії української гравюри XVII в.” (1927, № 1)5. на жаль, цей епісто-
лярій не зберігся.

післявоєнне листування розпочалося з повернення Юрія олексі-
йовича у 1945 р. на Україну з ленінграда, де він працював головним 
бібліотекарем державної публічної бібліотеки ім. м. салтикова-Щедрі-
на та викладачем історії російської бібліографії в інституті культури. 
повернувшись у 1945 р. до Києва, Ю. меженко очолив Бібліотеку ака-
демії наук України. працюючи там, він передусім турбується про орга-
нізацію видавничої справи цієї установи: засновує й редагує “наукові 
записки” Бібліотеки академії наук УРсР, в якому друкувалися різно-
манітні інформаційні матеріали про діяльність бібліотеки. У 1946 р. 
вийшло два його номери і в 1947 р. – один. збірник був задуманий як 
відродження “Бібліологічних вістей”, котрі полишили помітний слід в 
історії розвитку українського книгознавства6.

і. Крип’якевич до “наукових записок” за 1946 р. надіслав дві стат-
ті: “чергові досліди над діяльністю і. Федорова” і “невикористане дже-
рело до історії старої книги”7.

свідченням співпраці і. Крип’якевича з “науковими записками” є 
листи Ю. меженка до і. Крип’якевича, починаючи з 1945 р., де він за-
прошував ученого до роботи з періодичним виданням Бібліотеки ан 
УРсР. листи Ю. меженка до і. Крип’якевича з 1945 р по 5. VII. 1963 
р. були опубліковані у книзі бібліографа, літературознавця марії вальо 
“листи Юрія меженка до львів’ян” у 2002 р.8 епістоли упоряднику кни-
ги були люб’язно надані покійним сином ученого Романом івановичем 
з родинного архіву. як згадував сам Роман іванович: “Юрія меженка з 
і. Крип’якевичем зв’язували довголітні наукові контакти і дружні вза-
ємини. на жаль, з його листів в архіві батька збереглася лише незначна 
частка, всього чотирнадцять документів”9.

листи і. Крип’якевича до Ю. меженка з фондів архіву-музею мож-
на поділити на умовні хронологічні періоди. перший період – це лист 
і. Крип’якевича до Ю. меженка за 19 грудня 1945 р.10, що стосується 
редакційних питань з публікування статті на сторінках “наукових за-
писок”. період творчого заслання і. Крип’якевича зі львова до Киє-
ва – 1946–1948 рр., представлений лише одним листом за 1947 р., коли 
і. Кри п’якевич від’їхав до львова у зв’язку з хворобою дружини11. тре-
тій період, починаючи від 1948 р. до 1963 р., представлено десятьма 
листами. У травні 1948 р. і. Крип’якевич повернувся до львова на ро-



пУБліКаЦія аРХівниХ доКУментів262

боту в музей етнографії та художнього промислу, з 1953 р. він – дирек-
тор інституту суспільних наук ан УРсР у львові. Ю. меженко з люто-
го 1948 р. переїхав до ленінграда, де перебував до 1960 р. повернувся 
у Київ, працював в редакції УРе (1960–1962). листування в цей період 
відбувалось між львовом і ленінградом, львовом і Києвом.

листи і. Крип’якевича до Ю. меженка за 1945–1963 рр. є допо-
вненням до наявної публікації листів Ю. меженка до і. Крип’якевича12 
та повноцінно відтворює епістолярну спадщину двох видатних учених.

1 Крячок М. І. листи м.д. деркач до Ю. меженка // записки львівської 
наукової бібліотеки ім. в. стефаника. – 1995. – № 3. – с. 80–91.

2 Крячок М. І. листи михайла Жука до Юрія меженка // наука і культура 
України. – 1996. – № 29. – с. 232–238.

3 Крип’якевич іван петрович (1886–1967) – історик, археограф, організа-
тор наукового життя, громадський і освітянський діяч.

4 Цдамлм України, ф. 365, оп. 1, спр. 501.
5 м. вальо. листи Юрія меженка до львів’ян. – львів, 2002. – с. 310. 
6 Юрій олексійович меженко (1892–1969): матеріали до біографії /нан 

України ЦнБ ім. в. вернадського / Укладач т.а. ігнатова. – К., 1994. – с. 30–
31.

7 м. вальо. листи Юрія меженка до львів’ян. – львів, 2002. – с. 310.
8 там само. – с.322.
9 там само. – с. 29.

10 Цдамлм України, ф. 365, оп. 1, спр. 501, арк. 1.
11 там само, ф. 365, оп. 1, спр. 501, арк. 2.
12 м. вальо. листи Юрія меженка до львів’ян. – львів, 2002. – с. 322.

№ 1*
Директорові Бібліотеки АН Ю. Меженко

посилаю, користуючись оказією, нашвидко складену статейку “чергові 
досліди над діяльністю і. Федорова” – це доповідь на федорівському засіданні 
у львові – використайте в записах.

даю дозвіл на всякі редакційні зміни, також заміну заголовка, що не ви-
дається мені найкращим…

стискаю руку
і. Крип’якевич  19.Хіі.45.

* збережена стилістика і орфографія автора.
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№ 2
Львів 17.VI. 1947

Високоповажний Юрію Олексійовичу !
занедужала мені розстроєм нервів дружина, яка доглядала розбитого па-

ралічем сина, і я не можу повернутися до Києва; я подав про це заяву інсти-
тутові історії і президії ан. дуже мені прикро, що через те зривається план 
роботи відділу стародруків – прошу взяти його в окрему опіку. як підуть далі 
мої справи, я вас повідомлю, як дістану рішення з президії ан.

міцно стискаю руку
і. Крип’якевич

№ 3
Львів 30 грудня 1948

Дорогий Юрій Олексієвич !
з новим роком посилаю вам сердечне привітання і побажання міцного 

здоров’я і сили до роботи ! і при цій нагоді підношу подаруночок: програмки 
із шевченківського свята у володимирі - волинському 1917 р. в часі австрій-
ської окупації – нехай звеселиться ними ваше колекторське серце !

я працюю тепер в етнографічному музеї у львові – переключився на 
нову спеціальність. олена іванівна1 деякий час була без роботи, тепер приміс-
тилася у природознавчому музеї. як бачите, стаємо музейними цінностями. 
Що у вас доброго, які тепер у вас роботи і плани ? 

мої сини вітають вас з празником і пригадують вам з своїми філателіс-
тичними зацікавленнями.

дуже щиро вітаю вас і міцно стискаю руку. 
передайте мій низький поклін дружині.

1 Крип’якевич олена іванівна – дружина і. Крип’якевича. 

№ 4
І. Крип’якевич Львів, 30 січня 1949 р.

Шановний і Дорогий Юрій Олексієвичу !
обидва ваші листи я дістав. тішуся, що ви здорові і задоволені робо-

тою – я дуже цікавлюся вашими бібліографічними дослідами і рад побачити 
ваші видання, якщо вони вже покажуться у світ.

проектом збірника івана Федорова я захоплений. знаєте, що я вже здавна 
цікавлюсь першим друкарем і дещо про нього писав, дещо проектував – але 
тепер відкривається можливість видати справді великий збірник. передаю для 
вас і віктора васильовича1 тимчасовий нарис плану: можна ще його інак-
ше розкласти і доповнити; але головне мабуть там є. Будьте ласкаві передати 
ваші міркування. Що до моєї участі, то передбачаю таке:
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1) можу зредагувати архівні документи про і. Ф. велика більшість їх у 
львові, вони були вже публіковані /за невеликими виїмками/, але в недоступ-
них тепер виданнях – треба їх перевірити з актовими книгами, і дати до оригі-
налів в латинській, важкуватій мові, переклади, щоб ширший гурт дослідників 
міг ними користуватися. посилаю список для орієнтації. але треба б, щоб 
хтось у москві /зернова, чи хто інший/ перевірили, чи в московських архівах 
не можна ще чого знайти. так само у вільні, в історичний архів, треба посади-
ти когось на розшуки – звідтам нічого ще не публіковано. може і в київських 
актових ще що знайдеться, міг би пошукати м.м. ткаченко12.

2) з 1940 р. я маю написану роботу “і. Ф. у львові” – могла б увійти у 
біографію і. Ф.

3) можу дати статейки про помішників і учнів і. Ф., і про намогильну 
плиту – її історію.

Що до інших авторів, то бібліографію федорівських друків і дослідження 
самих друків, очевидно, єдиний може скласти с. і. маслов3. він міг би при-
тягнути до роботи і м. з. суслопарова4, який в 1948 р. вже мав дещо готове 
про перші друки /по тематиці зернової/. дуже інтересно було б перевірити 
всі екземпляри федорівських друків по різних бібліотеках – можуть знайтися 
невідомі варіанти. тут у львові є два спеціалісти по стародруках і. с. свєн-
ціцький5 і а. Генсьорський6 – може вони дали б які причинки. треба зацікави-
ти кого з бібліографів Білорусії /заблудів7/, а певно візьмуть участь російські 
бібліознавці. Це було б інтересна співпраця дослідників трьох братніх народів 
в пам’ять друкаря, що працював для трьох народів !

чекаю ваших зауважень.
посилаю вам деякі шевченкіани і далі буду стежити за ними. мої сини 

дякують за марки і пришлють свої дезидерати, також до букіністів. Бібліотека 
в. лесевича8 є в бібліотеці нтШ, але на жаль [іллюстр. есп.] в ній немає – 
буду ще шукати, але з малою надією.

думаю, що тепер вже будемо у жвавих зв’язках, то напишу, якщо зна-
йдеться.

дуже сердечно вітаю і міцно стискаю вашу руку, вітайте від мене вашу 
Шановану дружину /як звичайно, як галичанин забув ім’я і по батькові !/

ваш і. Крип’якевич 

1 данилевський віктор васильович (1899–1960) – вчений, спеціаліст з історії тех-
ніки. з 1948 р. – академік ан УРсР. і. Крип’якевич звертався до нього з пропозицією 
видання збірника документів і матеріалів, присвячених першодрукарю і. Федорову.

2 ткаченко микола (1893–1965) – історик, шевченкознавець, співробітник вУан 
і ан УРсР, дослідник соціально-економічної історії України.

3 маслов сергій іванович (1880–1957) – вчений-книгознавець, археограф, історик 
української літератури і культури, член-кор. ан УРсР з 1939 р.

4 суслопаров микола захарович (1901–1974) – історик, мовознавець, бібліограф.
5 свєнціцький іларіон семенович (1876–1956) – філолог, мистецтвознавець, орга-

нізатор і керівник національного музею у львові.
6 Генсьорський антін іванович (1890–1970) – мовознавець, співробітник наукової 

бібліотеки Руського народного інституту “народний дім” у львові (з 1940 р. – науко-
ва бібліотека ан УРсР), викладач львівського університету.



265пУБліКаЦія аРХівниХ доКУментів

7 заблудів – місто на півн. підляшші. тут у 1567–68 рр. на кошти гетьмана Г. 
Хоткевича була заснована друкарня, в якій і. Федоров і п. мстиславець видрукували 
заблудівське євангліє 1568–1569 та псалтир із часословом 1570 р. 

8 лесевич володимир (1837–1905) – філософ і громадський діяч, дійсний член 
нтШ.

№ 5
Львів, 9 лютого 1949 р.

Дорогий Юрій Олексієвичу !
почав я досліджувати справу могили і намогильної плити івана Федорова, 

але у львові немає деяких важливих видань і тому прошу вас мені допомогти:
1) в 1822 р. був у львові п. и. Кеппен1 і описав плиту в “путевъіх за-

писках 1821 и 1822 г.”, які мають бути не були публіковані; рукопис в 1900 
рр. був власністю його сина Ф. п. Кеппена, директора природознавчого від-
ділу імп. публ. Бібліотеки /пише про це і. свєнціцький, материалы по ист. 
возрождению Карпатской Руси, львів 1906, с. 11, 128, і Ф. п. Кеппен, спб. 
1911, с. 46, 55, 58/. де тепер цей рукопис, чи не в бібліотеці ім. леніна ? він 
для нас дуже важливий, бо Кеппен описав місце, де була плита і зробив її 
рисунок. якщо цей рукопис віднайдеться, необхідно потреба скопіювати від-
повідне місце, або ще краще, сфотографувати разом з рисунком плити. про-
хання до вас доручити комусь це перевірити !

2) немає у львові вестника европьі 1822 р. № 123, ч. 11–14, з статтею 
Калайдовича К.2, записка об иване Федорове, який використав опис Кеппена 
і дав його рисунок плити. також необхідно зробити фото рисунку і копію 
статті.

3). а. Глаголев3, записки русского путешественника, спб. 1837, 2 вид. 
спб. 1845 також з автопсії описав плиту – знову потрібна копія, бо тут у 
львові цього видання не маємо.

4) Булгаков4, илюстр. история книгопечатания 1889 с. 238 дає якийсь 
відменний варіант плити – також у львові нема.

5) треба б зробити фото із реконструкції плити, яку виконано 1875 р. з 
дорученням гр. а. с. Уварова5, яка була або і сьогодні ще є в “Книгохрани-
тельной палате”, в будинку “печатного двора” в москві – може у вас є які 
зв’язки з цим музеєм.

я маю відомості про чотири рисунки федорівської плити :
і. зроблений Гринивецьким6 1817 р. і публікований у варшавських “Кло-

сах” 1884.
іі. Кеппена, публ. у вестнике европьі 1822 р.
ііі. Уварова реконструкцію 1875 р.
IV. невідомого походження у Булгакова.
ми у львові можемо добути тільки № і, інших немає. але необхідно всі 

ті варіанти разом зібрати для майбутнього Федорівського збірника, для інсти-
тутів історії техніки віктора васильовича і для проектованого федорівського 
музея у львові. я роблю дальші розшуки, може доведеться відшукати які варі-
анти. вас, Юрій олексієвичу, прошу допомогти у цих, для всіх нас важливих, 
пошукуваннях, – може хто-небудь із книголюбів у ленінграді або москві має 
ще які відомості? прошу вас не відмовити вашої допомоги, щоб ми могли 
дати у проектованому виданні якнайбільше нового.
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ви, очевидно, вже дістали мойого другого листа – я чекаю рішень ваших 
проектів федорівських видань.

посилаю маленьке Шевченкіанум. Був десь в газетах /Рад. Україна ?/ 
лист учасників вечора в орську до ЦК Кп/б/У, але мені пропав зпід рук – 
може ще віднайду.

міцно стискаю вашу руку

і. Крип’якевич 

1 Кеппен петро іванович (1793–1864) – учений у галузі статистики. У 
1822 р. під час подорожі в західну європу відвідав львів. свої враження опи-
сав у “путевых записках”.

2 Калайдович Костянтин Федорович (1792–1832) – історик, археограф, 
член-кор. петербурзької академії наук (1825). опублікував статтю про і. Фе-
дорова на основі відомостей про його діяльність у львові із “путевых запи-
сок” п. Кеппена 1822 р.

3 Глаголев андрій Гаврилович (?–1844) – учений, мандрівник. працював 
у міністерстві закордоних справ Росії. автор праці “записки русского путе-
шественника с 1823 по 1827 р.”.

4 Булгаков Федор іліч (1852–1908) – журналіст, автор мистецтвознавчих 
праць, видавець, член товариства любителів древнього письма. 

5 Уваров олексій (1828–1884) – граф, археолог, займався розкопками Хер-
сонесу, ольвії та багатьох могил на Україні.

6 Гриневецький модест-михайло (1758–1823) – церковний діяч, протоігу-
мен василіанського чину, професор і ректор львівського університету.

№ 6
Львів, 22. ІІІ. 1949

Дорогий Юрій Олексієвичу !
одержав вашого листа з 26. іі., але мав багато роботи і припізнився з 

відповіддю – пробачте! не згадуєте, чи одержали Шевченкіану: одне видання 
Кобзаря /не пригадую вже чи з 1942 чи 44 р./, і пару меморіальних марок з 
Шевченком? тепер посилаю знову дещо до вашої збірки – збираю також нові 
принагідні згадки.

одночасно пишу до віктора васильовича пару слів про наші плани. ви-
дання матеріалів про Федорова стало у львові дуже актуальне, бо святкували 
ми ювілей 375-річчя першої книги на Україні і багато людей цікавиться цею 
тематикою. на вченій раді львівського історичного архіву один історик вже 
навіть виступив з пропозицією, публікувати всі федорівські джерела – але 
поки що нічого не вирішено. все таки є небезпека, що хто-небудь візьметься 
за справу і попсує наш план, бо ж ніхто не зможе поставити справи так ши-
роко, як віктор васильович! про це я і пишу до в.в. – треба рішитися і не 
відкладати на довгий термін.

відповідаю на ваші запити. львівські федорівські матеріали латинською 
мовою /тільки декілька українською/ отже треба їх дати і в оригіналі, і в пере-
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кладі. Білоруських бібліофілів також не знаю, може сергій іванович має які 
відомості, або треба написати до білоруської ан.

дякую за вашу обітницю відшукати матеріали про Федорова, яких у 
львові немає – тільки вестник европьі 1822 вже не непотрібний, ми його 
віднайшли.

сердечно вас вітаю і стискаю руку – нераз згадую спільну працю з вами 
в Києві! низький поклін ользі олександрівній1.

1 ольга олександрівна Гоот – дружина Ю. меженка.

№ 7
І. Крип’якевич 

одержав 23. V. 49

Дорогий Юрій Олексієвичу !
до ленінграду їде мій добрий знайомий д. Фіголь29 – будьте ласкаві до-

помогти йому інформаціями. передаю Шевченкіана.

міцно стискаю руку і. Крип’якевич 

якщо були б труднощі з нічлігом, допоможіть, б. л.

29 Фіголь данило (1907–1967) – музеєзнавець, етнограф, співробітник ет-
нографічного музею ан УРсР у львові.

№ 8
Львів 7.ХІ.1949

Шановний і Дорогий Юрій Олексієвичу !
знову припинилося листування між нами – з моєї вини, бо я не відповів 

на останнього вашого листа. Було багато роботи з новою експозицією в музеї 
і всякі дрібні клопоти, відкладав я листа і так минуло багато часу.

але я все маю вас у пам’яті і мило згадую нашу спільну роботу в Києві – 
добрі були часи, тепер бібліотека пішла іншими шляхами, з новими людьми. 
Що я про вас часто згадую, побачите з цього, що постійно збираю вирізки з 
газет для вас і тепер посилаю, що маю під рукою.

в конверті посилаю фото інтересної пам’ятки – це різьба в глині михайла 
паращука1, колись відомого різьбаря, який деякий час жив в Галичині і ро-
бив погруддя Шевченка, Франка, лисенка, Грушевського і він зробив у глині 
“плакет” з портретом Шевченка, який випалено у керамічному заводі івана 
левинського2 у львові. може ви про це чули? Було зроблено мабуть тільки 
10 екземплярів і тепер це рідкість. один громадянин у львові бажає продати 
у львові такий плакет, але ставить високу ціну – 2000 карб. якщо ви мали б 
охоту це купить, то можна поторгуватися. він вислав свою офорту Шевчен-
ківському музеєві в Києві. Це гарна різьба і в оригіналі виглядає краще, як у 
фото. напишіть мені, як що це для вас інтересне.
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Що у вас доброго чувати, – як ваше здоров’я, над чим працюєте? дуже 
мені інтересно про вашу роботу дізнатися детально.

чи продовжуєте бібліографію по історії техніки? чи маєте зв’язок з ві-
ктором васильовичем – вітайте його від мене і перекажіть, що всі докумен-
ти про діяльність ів. Федорова у львові вже сфотографовані, але фотограф 
не зміг ще зробити копій, бо академія наук завантажила його роботами для 
десятиріччя возз’єднання України. ми у львові чекаємо дуже на здійснення 
заповідника Федорова, – тоді може будемо систематично вести досліди над 
першим друкарем.

чи може повелося вам знайти рукописи “путевые записки” Кеппена, про 
які я вам писав давніше – з даними про плиту Федорова? 

сердечно стискаю вашу руку, прошу передати мій поклін ользі олексан-
дрівній. з щирим привітанням.

і. Крип’якевич

мої сини кланяються вам – чи цікавитесь ще філателією.

1 паращук михайло (1878–1963) – український скульптор, громадський діяч. з 
1924 р. емігрував у Болгарію.

2 левинський іван (1851–1919) – архітектор, професор львівської політехніки, 
промисловець і засновник ряду підприємств на Галичині, громадський діяч.

№ 9
18. І. 1951

Вельмишановний і дорогий Юрій Олексієвичу!
з різних причин я довгий час не писав до вас – але ще пам’ятаю вас і 

згадую, то як доказ посилаю деякі Шевченкіани.
передавець листа розкаже вам про нас.

сердечно тисну вашу руку

і. Крип’якевич 

№ 10
Львів, 19.V.1955

Вельмишановний і Дорогий

Юрій Олексієвичу !

Користуючи з нагоди, посилаю вам деякі Шевченкіана.
Бувайте ласкаві, допоможіть передавцеві листа івану михайловичу меш-

ко1 у літературно-бібліотечних справах.
міцно тисну руку, бажаю здоров’я.
ів. Крип’якевич
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1 мешко іван михайлович (р.н. 1925) – економіст, науковий співробітник інсти-
туту суспільних наук ан УРсР. Будучи у науковому відрядженні у ленінграді, пе-
редав від і. Крип’якевича Ю. меженкові посилку з матеріалами для шевченківської 
колекції.

№ 11
Львів, 30 грудня 1955

Вельмишановний Юрій Олексійовичу !
з новим роком прошу прийняти сердечні побажання здоров’я сил до пра-

ці та всяких успіхів! як живете, над чим працюєте?
посилаю вам дрібні Шевченкіана. 
при цій нагоді моє прохання до вас. я почав наново комплектувати мою 

збірку екслібрисів. з літератури знаю, що у вас були два екслібриси – може і 
більше? – дуже приємно було б мені їх від вас одержати.

чи може і ви також, серед інших бібліофільських пристрастей, збирали 
також екслібриси? може є у вас дублети? Буду вам вдячний за них.

прошу поінформувати мене, чи існує ще ленінградське “общество 
экслибристов”, – а якщо не існує, чи і де можна добути його “летопись” та 
інші публікації? чи є в ленінграді які збирачі екслібрисів і які їх адреси?

чи є у вас Шевченкові “Гайдамаки”, видання в іркутську, 1939 р. – можу 
для вас добути.

Щиро тисну руку, чекаючи відповіді.
Глибокий поклін дружині.
ів. Крип’якевич

№ 12
Львів, 4.V.1963

Вельмишановний Юрій Олексієвичу!
посилаю закордонну кованку про Шевченка – може вам невідома.
з травнем бажаю здоров’я та творчих успіхів

Щиро поважаючи
і. Крип’якевич 

впервые публикуются двенадцать писем историка и. Крипякевича к 
Ю. меженку за 1945–1963 гг.

Ключевые слова: письмо; Шевченкиана; коллекция; иван Федоров; би-
блиография.

Twelve letters of 1945–1963 of the historian I. Krypyakevych to Y. Mezhenko 
are published for the first time.  

Key words: the letter; Shevchenkiana; the collection; Ivan Fedorov; the 
bibliography.
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О. Я. ГАРАНіН, Л. В. ДіДУХ*

НАУКОВО-ПРАКтИчНИй СЕміНАР ДЛЯ 
мОЛОДИХ НАУКОВціВ тА АСПіРАНтіВ 

2 лютого 2015 р. у читальному залі державної наукової архівної 
бібліотеки відбувся науково-практичний семінар “організація науко-
во-дослідної роботи”, організований Українським науково-дослідним 
інститутом архівної справи та документознавства (далі – Ундіасд). 
захід проводився з метою обміну досвідом організації наукової роботи 
в архівних установах. семінар зібрав більш ніж 30 учасників. серед 
них – керівники та заступники керівників центральних державних ар-
хівних установ України, рядові архівісти, молоді науковці та аспіранти 
Ундіасд, співробітники державної архівної служби України (далі – 
Укрдержархів).

потреба в проведенні семінару викликана систематичністю та пе-
реважною однотипністю запитань і помилок, що виникають у фахівців 
системи архівних установ України, які, у межах своїх функціональних 
обов’язків, відповідають за реалізацію наукової роботи у власних орга-
нізаціях та/або обрали для себе шлях підготовки кандидатського дисер-
таційного дослідження. саме для оптимізації “роботи над помилками” 
керівництвом Ундіасд було прийнято рішення про проведення відпо-
відного заходу дидактичного спрямування.

семінар став першим етапом прикладної науково-дослідної робо-
ти (далі – ндР) “дослідження стану організації науково-дослідних та 
методичних робіт, що виконуються на замовлення державної архівної 
служби України, з метою розроблення теоретико-методологічних за-
сад та нормативних вимог до організації та проведення наукових до-
сліджень та методичних робіт архівними установами галузі”, що ви-
конується співробітниками Ундіасд протягом 2015 р. на замовлення 
Укрдержархіву згідно з наказом від 07.10.2014 р. № 118 “про організа-

* Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, дирек тор 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-
знав ства. 

Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, завідувач 
відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства.

ІНФОрМАцІЯ І рецеНЗІї

© о. я. Гаранін, л. в. дідух, 2015
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цію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 
2015 році”. відповідно до технічного завдання на виконання зазначеної 
ндР, що було затверджено Укрдержархівом 22 грудня 2014 р., вико-
навцями теми є директор Ундіасд о. я. Гаранін, заступник директо-
ра – н. м. Христова, вчений секретар – л. в. андрієвська та завідувач 
відділу технологічного забезпечення архівної справи – л. в. дідух.

семінар складався із шести тематичних блоків: “нормативно-пра-
вове забезпечення проведення наукових досліджень” (відповідальний 
за блок – о. я. Гаранін); “актуальні проблеми розвитку галузевої на-
уки” (відповідальна – н. м. Христова); “загальні правила виконання 
науково-дослідних робіт”, “основні етапи проведення наукових дослі-
джень та оформлення їх результатів”, “підготовка дисертаційного до-
слідження” (модератор усіх трьох блоків – л. в. дідух); “порядок орга-
нізації наукових досліджень в Ундіасд” (доповідачі: н. м. Христова 
та заступник директора Ундіасд м. в. Горбатюк).

для першого тематичного блоку “нормативно-правове забезпечен-
ня проведення наукових досліджень” о. я. Гаранін окреслив основний 
перелік та охарактеризував відповідні нормативно-правові акти Украї-
ни, що регламентують різні етапи та процедури проведення наукової ді-
яльності та досліджень, які здійснюються науковцями, науково-дослід-
ними та іншими установами галузі від моменту офіційного оформлення 
початку наукової розробки до її апробації та впровадження. зокрема, 
звернув увагу на: закон України (далі – зУ) “про національний архів-
ний фонд та архівні установи” від 24.12.1993 № 3814-XII (зі змінами), 
зУ “про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991 № 1977-XII 

виступ заступника директора Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства, кандидата історичних наук н. м. Христової.
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(зі змінами); зУ “про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змі-
нами); постанову Кабінету міністрів України (далі – постанова КмУ) 
від 25 серпня 2004 р. № 1084 “про затвердження порядку формування 
і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових до-
сліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-тех-
нічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного 
бюджету” (зі змінами); відновлену постанову КмУ від 20.07.1996 р. 
№ 830 “про затвердження типового положення з планування, обліку і 
калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструк-
торських робіт”, постанову КмУ від 24 липня 2013 р. № 567 “про за-
твердження порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вче-
ного звання старшого наукового співробітника”; державний стандарт 
України (далі – дстУ) 3973-2000  “система розроблення та постав-
лення продукції на виробництво. правила виконання науково-дослід-
них робіт. загальні положення”, дстУ 3008-95 “документація. звіти у 
сфері науки і техніки. структура і правила оформлення”; наказ мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – мон України) 
від 17.10.2012 р. № 1111 “про затвердження порядку формування пе-
реліку наукових фахових видань України”, зареєстрованого в міністер-
стві юстиції (далі – мін’юст України) 02.11.2012 р. за № 1850/22162 та 
наказ мон України від 17.10.2012 № 1112, зареєстровано в мін’юсті 
України 02.11.2012 р. за № 1851/22163 “про опублікування результатів 

Учасники науково-практичного семінару 
“організація науково-дослідної роботи”.
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дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”; 
інші нормативно-правові документи, зокрема, статут Ундіасд, заре-
єстрований у мін’юсті України 22.06.2012 р. за № 927/5.

під час розгляду зазначеного питання було наголошено на відсут-
ності єдиного нормативно-правового акта, який регулював би розробку 
та впровадження науково-дослідних та методичних робіт у сфері архів-
ної справи та документознавства, необхідності постійного узгодження 
таких робіт із наявною нормативно-правовою базою з питань організа-
ції наукового процесу загалом, що, як правило, не враховує галузевих 
особливостей, не сприяє раціональній організації наукових досліджень 
у цьому напрямку. 

потреба у розробці відповідного галузевого нормативно-правово-
го акта як стандарту організації для ефективного використання кошів 
державного бюджету України, що спрямовуються на науково-дослід-
ні та методичні роботи у сфері архівної справи, документознавства 
та страхового фонду документації, зумовлює виконання в Ундіасд 
оголошеної ндР “дослідження стану організації науково-дослідних та 
методичних робіт, що виконуються на замовлення державної архівної 
служби України, з метою розроблення теоретико-методологічних засад 
та нормативних вимог до організації та проведення наукових дослі-
джень та методичних робіт архівними установами галузі”. основними 
завданнями зазначеної ндР є: 

– дослідити стан організації науково-дослідних та методичних ро-
біт, що виконуються архівними та іншими науковими установами на 
замовлення державної архівної служби України;

– розробити стандарт Укрдержархіву (соУ) “організація науково-
дослідних та методичних робіт, що виконуються на замовлення дер-
жавної архівної служби України”;

– окреслити теоретико-методологічні засади та нормативні вимоги 
до організації та проведення наукових досліджень, закріпивши їх у роз-
роблюваному документі (соУ);

– визначити чіткий механізм формування і виконання замовлення 
на проведення наукових досліджень і розробок у сфері архівної справи, 
документознавства тощо за рахунок коштів державного бюджету;

– окреслити основні засади (принципи) до визначення і формуван-
ня тематики та спектра необхідних наукових досліджень і розробок, 
тим самим забезпечити ефективну організацію цього процесу та отри-
мувати вагомі наукові результати. 

У другому тематичному блоці семінару “актуальні проблеми роз-
витку галузевої науки” н. м. Христова, визначаючи галузеву архівну 
науку як стійку багатоаспектну структуру, окреслила актуальні пробле-
ми її розвитку, поділивши їх за такими підсистемами:

– соціальна, що включає, зокрема, такі проблеми: управління га-
лузевою наукою, її кадрове забезпечення, фінансування, матеріально-
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технічне забезпечення, впровадження наукового результату в соціальну 
практику;

– інформаційно-комунікативна, що передбачає, насамперед, на-
укову комунікацію архівістів та науковців через галузеві конференції, 
семінари, інтернет-ресурси, можливості оприлюднення профільних пу-
блікації тощо; 

– емпірико-теоретична, що актуалізує найголовніший аспект галу-
зевої науки – необхідність перспективного планування наукових дослі-
джень і методичних робіт, що виконуються архівними та науково-до-
слідними установами галузі, зокрема під патронатом та на замовлення 
Укрдержархіву. 

 У ході обговорення питань учасники семінару закцентували увагу 
на заохоченні та створенні сприятливих умов для участі молодих архі-
вістів-дослідників у галузевих та інших конкурсах науково-дослідних 
роботах гуманітарного спрямування; потребі активізувати їхню участь 
у проектах міжнародного наукового співробітництва за тематикою до-
сліджень (здобуття та реалізація міжнародних наукових грантів); наго-
лосили на потребі спрямовувати зусилля молодих науковців та аспіран-
тів на дослідженні питань (підготовка відповідних публікацій, виступів 
на конференціях тощо) не просто загальноісторичного, а конкретно 
архівознавчого (у тому числі, документознавчого) напрямку, їхньому 
теоретичному та практичному аспектах.

також було наголошено на доцільності створення окремого підроз-
ділу (сектору) в системі Укрдержархіву для координації науково-до-
слідної та методичної роботи архівних та відомчих науково-дослідних 
установ. У цьому контексті було піднято проблему старіння професій-
них кадрів, атестації наукових працівників архівних установ та їхній 
відповідності кваліфікаційним вимогам на зайнятих наукових посадах, 
потреби забезпечення галузі перспективною молоддю з відповідною 
профільною освітою та соціального забезпечення наукових працівни-
ків в умовах оптимізації бюджетних асигнувань на галузеві потреби, 
зокрема науці.

третій, четвертий та п’ятий тематичні блоки семінару “загальні 
правила виконання науково-дослідних робіт”, “основні етапи прове-
дення наукових досліджень та оформлення їх результатів”, “підготов-
ка дисертаційного дослідження” мали практичне спрямування з метою 
надати консультативну допомогу молодим науковцям у підготовці та 
проведенні ндР, написанні дисертаційного дослідження. 

л. в. дідух визначила фундаментальні та прикладні ндР, корот-
ко охарактеризувала їх, окрестила пріоритетні тематичні напрями та 
комплексні проблеми наукових досліджень в Україні, що зазвичай фор-
мулюються в директивних документах. 

доповідачка зазначила, що формування тематики досліджень і 
розробок відбувається на підставі прогнозів і світових тенденцій роз-
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витку науки і техніки у відповідних галузях, основних наукових на-
прямів та найважливіших проблем фундаментальних та прикладних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, про-
гнозів кон’юктури світового ринку наукоємної продукції та суспільної 
потреби у нових наукових знаннях, сучасних технологіях і товарній 
продукції. 

доповідачка розповіла про основні етапи наукового дослідження 
(організаційний, дослідний, узагальнення, апробація та реалізація ре-
зультатів дослідження; або за дстУ 3973-2000: вибір напряму дослі-
дження, теоретичні та експериментальні дослідження, узагальнення і 
оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації), 
очікувані результати кожного етапу, спектр звітної документації. 

Було наведено конкретні приклади про те, як правильно форму-
люється об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, опис проблеми, 
що вирішується, актуальність проблеми та обґрунтування необхідності 
результатів проекту для забезпечення потреб ринку тощо. на прикладі 
окремих ндР, що виконувалися або виконуються в Ундіасд (“дослі-
дження стану нормативно-правової бази України з метою удосконален-
ня наявних “правил пожежної безпеки для державних архівних установ 
України”” та “дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 
архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення мо-
ніторингу стану збереженості документів національного архівного фон-
ду”), у відділі технологічного забезпечення архівної справи Ундіасд, 
разом із присутніми молодими науковцями було сформульовано зазна-
чені аспекти; зазначено, що може вважатися очікуваним результатом 
на кожному етапі наукового дослідження (зокрема: статті у журналах 
та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних 
(на зразок Scopus, Web of Science та ін.); статті в інших іноземних ви-
даннях; статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 
видань України; статті у збірниках наукових праць, матеріалах конфе-
ренцій та інших виданнях; монографії (розділи в монографіях), опублі-
кованих у провідних закордонних наукових видавництвах; монографії, 
що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради наукової установи; 
публікації підручників, навчальних та методичних посібників; публі-
кації інших видань (словників, довідників, публікації в академічних та 
хрестоматійних виданнях тощо); розроблення і впровадження нового 
лекційного курсу або циклу лабораторних робіт; розробка та впрова-
дження нормативно-правового акта (правил, інструкцій, методичних 
рекомендацій тощо), національного/державного (галузевого) стандар-
ту, класифікатора; захист докторських та кандидатських дисертацій 
(прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою) за тематикою 
проекту; участь у проектах міжнародного наукового співробітництва 
(отримання грантів); наведено приклади, як можуть бути сформульо-
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вані очікувані результати у проектах ндР та що може бути звітною 
документацією за результатами ндР.

окремо л. в. дідух зупинилась на визначенні аспектів проблемати-
ки наукового дослідження (ндР чи дисертації) та спроб формулювання 
теми (для дисертацій – міра їхньої “дисертабельності”). тут було наве-
дено чотири можливих формулювання потенційної теми кандидатської 
дисертації з проблематики оцінювання фізичного стану документів та 
наголошено на потребі бачення всього спектра реальних можливостей 
реалізації завдань дисертаційного дослідження.

доповідач також окреслила основні підходи до формулювання та 
оформлення методологічної бази дослідження (методів, підходів, ідей, 
робочих гіпотез), а також принципів та правил історіографічного огля-
ду в наукових історичних дослідженнях. зокрема, було зазначено, що 
в історіографії існує три класичні питання, на які повинен дати відпо-
відь кожен дослідник: 1) які аспекти проблеми достатньо досліджені? 
2) які аспекти – частково досліджені або недостатньо повно і потре-
бують дослідження? 3) які аспекти – зовсім не досліджені або сфаль-
сифіковані? відповідь на ці питання дозволяє визначити не лише стан 
наукової розробки теми, але й своє місце як дослідника, сформулювати 
мету свого дослідження та завдання. також л. в. дідух звернула увагу 
молодих науковців на класичні помилки історіографічного опису в за-
гальноісторичних дослідженнях та потребі застосування специфічних 
та конкретних підходів до такого огляду в історіографічних студіях 
(т.зв. “історіографія історіографії”).

доповідь н.м.Христової у шостому блоці “порядок організації на-
укових досліджень в Ундіасд” ґрунтувалася, зокрема, і на представ-
ленні тематичного спектра прикладних науково-дослідних робіт, що ви-
конуються в Ундіасд за кошти державного бюджету. зазначено, що за 
тематичним планом науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт на 2015 р., (затверджений Укрдержархівом, лист від 18.12.2014 р. 
№ 021/4388) передбачено виконання 14 робіт: 4 – за проблематикою 
“архівознавство. загальні методологічні дослідження”, 2 – “архівоз-
навство. забезпечення збереженості та державний облік документів 
наФ”, 1 – “архівознавство. Формування наФ, експертиза цінності 
документів”, 2 – “архівознавство. Користування документами та їхня 
публікація, організація наукової інформації”, 2 – “архівознавство. ін-
формаційні та комунікаційні технології”, 3 – “документознавство”.

також доповідачка підкреслила, що вагомою складовою виконання 
прикладних ндР є не лише отримання результатів дослідження, але й 
їхнє впровадження. адже завершення наукової теми ще не породжує 
науковий продукт, повністю готовий до застосування. для того, щоб 
принести користь, він має бути впроваджений.
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на питанні впровадження завершених ндР у практику роботи ар-
хівних установ закцентував увагу м. в. Горбатюк. доповідач зазначив, 
що під впровадженням можемо розуміти унормований процес передачі 
результатів ндР в архівні установи, що має забезпечити досягнення 
певного технологічного та/чи економічного ефекту (економія коштів, 
зростання якісних та кількісних показників виконаної роботи тощо). 
доповідач розповів про основні наукові підходи в уніфікації поняття 
“впровадження науково-дослідних робіт”, законодавче підґрунтя та 
практику впровадження результатів науково-дослідної роботи в архів-
них установах, детально зупинився на основних проблемах цього етапу 
виконання ндР. також ознайомив присутніх із результатами опитуван-
ня усіх державних архівів України (центральних, галузевих та облас-
них) стосовно нових методів упровадження ндР, зокрема, проаналізу-
вав їх готовність до роботи з науковими та методичними розробками 
Ундіасд, наданими у цифровому (електронному) форматі, визначив 
рівень їх потреби у консультативній допомозі (за видами) в ході впро-
вадження ндР, оцінив уплив наукових розробок Ундіасд на розви-
ток архівної справи.

за словами доповідача, проведене Ундіасд попереднє анкетуван-
ня показало, що усі державні архіви мають стійку необхідність у різних 
ндР (методичні рекомендації, інструкції, правила, переліки тощо) та 
потребу у консультативній допомозі для їх упровадження у практичну 
роботу. із результатів дослідження також видно, що матеріально-тех-
нічна база архівів (забезпеченість комп’ютерами, підключеними до ме-
режі інтернет) цілком достатня для отримання ндР Ундіасд шляхом 
скачування з сайту інституту або отримання на визначену е-mail адре-
су. дещо нижчою є морально-психологічна готовність співробітників 
архівних установ до роботи з новими (не паперовими) форматами на-
укових розробок.

Ундіасд у свою чергу може забезпечити:
– додаткове адресне інформування архівних установ про результа-

ти виконуваних ндР;
– організацію і проведення семінарів та круглих столів;
– надання консультацій (у т. ч. в on-line режимі) щодо впроваджен-

ня результатів ндР в архівну практику тощо.
захід проходив у теплій невимушеній атмосфері. Учасники семіна-

ру подякували організаторам за можливість підвищити власний фахо-
вий рівень.
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О. В. ДЕНИСЕНКО*

КРУГЛИй СтіЛ: “імПЛЕмЕНтАціЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
“ПРО ДОСтУП ДО ПУБЛічНОЇ іНФОРмАціЇ”: 

міЖНАРОДНі ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ПОтОчНі ВИКЛИКИ 
тА ЗАКОНОДАВчі іНіціАтИВИ”

17 лютого 2015 р. у приміщенні малої зали національної акаде-
мії наук України відбувся круглий стіл на тему “імплементація за-
кону України “про доступ до публічної інформації”: міжнародні 
зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи”.

 У заході взяли участь експерти від представництва європейсько-
го союзу в Україні, Ради європи, представники центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого 
верховної Ради України з прав людини, громадських організацій, що 
працюють над імплементацією закону України “про доступ до публіч-
ної інформації”, засобів масової інформації.

Круглий стіл проводився у рамках спільної програми європейсько-
го союзу та Ради європи “зміцнення інформаційного суспільства в 
Україні”, а також проекту Ради європи й Уряду Канади “впроваджен-
ня європейських стандартів в українському медійному середовищі”.

метою заходу було обговорення нагальних міжнародних зобо в’я-
зань України та практичних проблем щодо імплементації закону Украї-
ни “про доступ до публічної інформації” та першочергових законодав-
чих ініціатив у сфері доступу до публічної інформації.

зокрема, учасникам круглого столу було представлено Концепцію 
законопроекту щодо вдосконалення окремих положень законодавчих 
актів у сфері доступу до публічної інформації. провідні експерти Ради 
європи, представники державних органів, органів місцевого самовря-
дування та громадських інституцій надали коментарі щодо можливих 
шляхів поліпшення положень зазначеної Концепції.

з вітальним словом до учасників круглого столу звернулася Голо-
ва державної архівної служби України т. і. Баранова, яка підкреслила 
актуальність тематики, котра винесена на розгляд, зокрема, для утвер-
дження громадянського суспільства. Розповіла про участь Укрдержар-
хіву в удосконаленні нормативно-правової бази, що стосується цього 
важливого напряму діяльності як центральних органів виконавчої вла-
ди, так й інших органів – розпорядників інформації.

заступник директора департаменту – начальник відділу норматив-
но-методичного забезпечення діловодства Укрдержархіву о.в. дени-

* Денисенко Олександр Володимирович – заступник директора департа-
менту - начальник відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства 
державної архівної служби України.

© о. в. денисенко, 2015
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сенко представив учасникам круглого столу проект типової інструкції 
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших 
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, роз-
роблену Укрдержархівом відповідно до доручення Кабінету міністрів 
України за участі фахівців служби безпеки України, адміністрації дер-
жавної служби спеціального зв”язку та захисту інформації, міністер-
ства оборони, міністерства внутрішніх справ, міністерства економіч-
ного розвитку та торгівлі, міністерства фінансів, служби зовнішньої 
розвідки України.

під час презентації проекту типової інструкції було наголошено, 
що його розроблено відповідно до чинного законодавства у сфері до-
ступу до публічної інформації, зокрема, з урахуванням прийнятого 
верховною Радою України 27 березня 2014 року закону України “про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям закону України “про інформацію” та закону України “про 
доступ до публічної інформації”. 

згідно із законодавством публічна інформація є відкритою, крім 
випадків, визначених законом. так, зокрема, до інформації з обмеже-
ним доступом належить службова інформація. правила обмеження до-
ступу до інформації визначено статтею 6 закону України “про доступ 
до публічної інформації”, а проектом типової інструкції передбачено 
вимоги стосовно організації роботи з документами, що містять службо-
ву інформацію. для організаційного забезпечення цієї роботи у проекті 

з вітальним словом до учасників круглого столу звертається 
Голова державної архівної служби України т. і. Баранова, 

справа – Голова держкомтелерадіо України о. і. наливайко.
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типової інструкції, зокрема, пропонується створення в центральних та 
місцевих органах виконавчої влади, інших установах, що є суб’єктами 
владних повноважень, окремих комісій зі службової інформації. важ-
ливим завданням цієї комісії буде складання на підставі пропозицій 
структурних підрозділів установи з урахуванням вимог законодавства 
переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та подання 
їх на затвердження керівнику установи, а також перегляд документів із 
грифом “для службового користування” з метою його підтвердження 
або скасування. 

проект типової інструкції відповідно до Регламенту Кабінету мі-
ністрів України пройшов процедуру погодження із зацікавленими ор-
ганами для подальшого його подання у встановленому порядку на роз-
гляд Кабінету міністрів. 

прийняття відповідної постанови Кабінету міністрів України спри-
ятиме визначенню єдиних вимог щодо обліку, зберігання, використан-
ня, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які 
містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшуко-
вої, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни та іншу 
службову інформацію в органах державної влади, інших державних 
органах, які є розпорядниками інформації.

представник Уповноваженого - начальник Управління з питань підготовки 
конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації 

секретаріату Уповноваженого верховної Ради України  з прав людини і. в. Кушнір, 
заступник директора департаменту - начальник відділу нормативно-методичного 

забезпечення діловодства Укрдержархіву о. в. денисенко, начальник 
відділу департаменту охорони державної таємниці та ліцензування 

служби безпеки України а. а. михайлов (зліва направо).
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м. П. КУНИцьКИй*

ВИДАННЯ ПРО тюРЕмНі “ГРАФіті” 
НАцИСтСьКОГО РЕЖИмУ

Вронська Т. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на сті-
нах нацистських казематів / Тамара Вронська, Олександр Лисенко. – Харків : 
Права людини, 2014. – 582 c.

У вступі до книги “военные 
преступления. Это надо знать 
всем” (м.: текст, 2001) її редак-
тори Р. Гутмен і д. Ріфф зазначи-
ли: “війна повернулась на євро-
пейський континент. спочатку в 
Хорватії, потім у Боснії” (а тепер 
і в донбасі – М. К.) вона велась, 
здавалося, без будь-якої поваги 
до законів і звичаїв, сформульо-
ваних після другої світової війни 
і Холокосту. Ці кодекси поведін-
ки під час війни були найменш 
відомим елементом усієї зведеної 
після 1945 року споруди міжна-
родної безпеки. вони стали спро-
бою передати повторення гірших 
жорстокостей другої світової: 
концентраційних таборів, масових депортацій, бомбардувань з метою 
залякування. вони давали змогу повоєнним урядам європи та північ-
ної америки хоча б запевнити свої народи, що уроки не пройшли да-
ремно і що норми встановлені.

не буде перебільшенням, якщо ми скажемо, що ці кодекси мали 
своїм завданням створити, навіть на час війни, розмежувальну риску 
між цивілізованістю і варварством**.

нинішня війна на сході України вражає тим, як у ній повторюють-
ся злочини, що мали місце в період 1939–1945 рр. Ці асоціації і анало-
гії спонукають нас пильніше приглянутися до подій 70-річної давнини, 
аби зрозуміти багато чого з того, що коїться нині.

* Куницький Михайло Петрович – доктор історичних наук, м. Київ.
** военные преступления. Это надо знать всем / под ред. Роя Гутмэна и 

дэвида Рифа. – м.: текст, 2001 – с. 9.

© м. п. Куницький, 2015
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про другу світову війну написано так багато, що, здається, нічого 
справді нового дослідники на емпіричному рівні вже не виявляють, зо-
середжуючи все більшу увагу на інтерпретаціях і теоретичному осмис-
ленні подієвого полотна. 

однак час від часу допитливим науковцям “щастить”, і вони, мов 
давні мандрівники, потрапляють на terra incognita, відкриваючи її для 
всіх інших. Ці незвідані сторінки війни трапляються все рідше – тим 
ціннішими є справжні знахідки.

заради справедливості слід визнати (і автори вказують на це), що 
до цього виду его-джерел вітчизняні й зарубіжні дослідники вже звер-
талися (П. Мальвецци, Дж. Пирелли. письма обречённых на смерть 
борцов европейского сопротивления. – турин, 1954; Кондратьев В. А., 
Политов З. Н. Говорят по гибшие герои. предсмертные письма советских 
борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.). – м., 
1962–1990. – 9 вид. та інші. однак у них публікувалися переважно пе-
редсмертні листи і записки, передані на волю. написи, залишені на сті-
нах, дверях, підвіконнях в’язниць, залучалися як одиничні ілюстрації й 
не виокремлювалися в самостійний предмет досліджень.

після терактів 11 вересня 2001 р. у нью-Йорку та інших містах 
америки вчені інституту історії України підготували незвичну для того 
часу книгу – “політичний терор і тероризм в України”. осягнення фе-
номенології насильства у форматі терору й тероризму виявилося над-
звичайно продуктивним не тільки з огляду на його місце в сучасному 
глобалізованому світі, а й для історичної реконструкції. Цей новий ви-
мір другої світової війни давав змогу поглянути на неї під новим ку-
том зору. автори розділу, присвяченого аналізу цього явища у період 
1939–1945 рр., т. вронська й о. лисенко пішли дещо далі своїх колег, 
розглянувши теоретичні аспекти проблеми, розкривши конотаційну 
специфіку понять “терор” і “тероризм”, їх види й принципову відмін-
ність. серед засобів терору перелічувалися й арешти та ув’язнення ра-
дянських громадян, однак чогось принципово нового в цих сюжетах не 
було. натомість в іншому виданні – “Київ у дні нацистської навали. за 
документами радянських спецслужб” (К., 2003), серед авторів та упо-
рядників якого перебували т. вронська й о. лисенко, було вміщено 
два документи, що явно виокремлювалися серед інших і привертали 
увагу практично кожного, хто хоча б переглядав книгу. Йдеться про 
документ № 104 “акт огляду будинку № 33 по вул. Короленка, де зна-
ходилася тюрма гестапо і сд” та № 105 “перелік записів, зроблених 
в’язнями і в камерах тюрми сд і гестапо в м. Києві”, датовані 29 лис-
топада 1943 р.

окрім сильного суто емоційного впливу, документ викликав кіль-
ка запитань: якими були долі бранців гітлерівських в’язниць, для чого 
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радянські спецслужби так ретельно фіксували написи в’язнів і як вони 
використовували цю інформацію?

на ці та інші питання дослідники дали відповідь у “пілотній” статті 
в “Українському історичному журналі” та спеціальному науковому ви-
данні “тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах 
нацистських казематів”.

Рецензована книга складається з трьох частин, у першій з яких – 
історичному нарисі “епіграфічні пам’ятки доби нацистської окупації: 
історичне джерело, інтерпретації, пам’ять” – автори дають структурний 
аналіз усіх аспектів проблеми. У розділі “тюрми та нацистська судо-
во-процесуальна практика в окупаційній карально-репресивній систе-
мі” характеризується місце тюрем як важливої складової нацистського 
“нового порядку” та карально-репресивної функції як основного засо-
бу упокорення населення захоплених гітлерівцями українських земель, 
різноманітні технології “впливу” на ув’язнених задля отримання необ-
хідної інформації, залякування інших, цілковитого позбавлення волі до 
спротиву, а також з метою схиляння до співпраці з німецькими спец-
службами.

Розділ 2 “організаційні заходи нКвс з обстеження в’язниць на ви-
звольній території” присвячений висвітленню політичних мотивацій, 
правової бази і практичних заходів з обстеження установ пенітенціар-
ної системи, у тому числі й на предмет фіксованих писемних свідчень 
тих, хто залишив їх під час ув’язнення гітлерівськими займанцями.

пересічному читачеві (та, напевно, й професійному історику), коли 
він уперше зустрічається з цим явищем, здається, що такого роду ін-
формація нагромаджувалася для того, щоб з’ясувати долю бранців та 
повідомити про це їх рідних і близьких. та насправді органи нКвс пе-
реслідували іншу мету: отримання даних, які можна було використати 
для оперативної роботи.

особливості фіксації епіграфій та складання узагальнених списків 
розглядаються в наступному розділі. Цей фрагмент праці цікавий не 
лише з огляду на розмаїття життєвих історій, а й з точки зору джере-
лознавчих підходів до репрезентації цього специфічного виду джерел.

У розділі 4 подано класифікацію в’язнів і типологію написів, що 
дало змогу диференціювати низку соціальних когорт, представники 
яких стали в’язнями нацистських тюрем. абсолютною новизною по-
значена стратифікація епіграфічних пам’яток за лексичними і стиліс-
тичними формами, змістом, політичними орієнтаціями, мовою, інфор-
маційним потенціалом.

в останньому розділі тюремні “графіті” інтерпретуються як дже-
рело інформації для оперативної роботи нКвс – нКдБ, а також кри-
мінального переслідування тих, на кого з’являлися компрометуючі ма-
теріали.
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друга частина праці містить 32 документи, виявлені в державно-
му архіві Російської Федерації, Галузевому державному архіві служби 
безпеки України, Галузевому державному архіві мвс України. Колек-
тив упорядників (т. вронська, о. лисенко, с. лясковська, т. пасту-
шенко, н. сердюк, с. стеценко) супроводжує вперше оприлюднені до-
кументи інформаційно насиченими примітками й коментарями, а також 
ілюстративними додатками, що унаочнюють документальну частину. 
іменний покажчик, що займає 66 сторінок, також забезпечує високий 
науковий статус видання.

можливо, виданню бракує географічного покажчика, що створюва-
ло би додаткові зручності для читачів і дослідників, а також словника 
спеціальних термінів. 

необхідно вказати, що вихід цієї унікальної книги став можливим 
завдяки активній підтримці відомого правозахисника є. захарова та фі-
нансового сприяння Уряду Швеції.

автори та упорядники видання “тюремний мартиролог...” уявля-
ють її не як завершений проект, а стартове дослідження в донині прак-
тично неопрацьованій тематичній ніші, що перебуває в “затінку” й пе-
редбачає тривалу в часі й розгорнуту в подієвому просторі пошукову 
роботу, виявлення нових архівних джерел, контакти з громадськими 
об’єднаннями та окремими людьми, які виявляють зацікавлення цією 
проблематикою.

Хочеться вірити, що ці сподівання здійсняться і з невідомості по-
вернеться багато жертв війни, обставини загибелі й місця спочинку 
яких донині залишаються невідомими.


