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л. Ф. приходько*

ФормуваННя ФоНдового приНципу
оргаНізації архівНих докумеНтів 

у заруБіжНому архівозНавстві другої
половиНи хіх ст. – початку хх ст.

Розглянуто розроблення теоретичних і практичних аспектів фондового 
принципу організації архівних документів архівістами Голландії, Італії, Ні-
меччини, Франції.

ключові слова: архівознавство; архівна справа; архівний фонд; принцип 
походження; класифікація архівних документів; історична наука.

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. виявилися надзвичайно важ-
ливим і продуктивним етапом у розвитку архівної науки Західної Євро-
пи, позначеним запровадженням нових ідей, концептуальних підходів, 
збагаченням понятійно-термінологічного апарату, активним пошуком 
шляхів розбудови архівної справи та формуванням національних ар-
хівних систем. Значно розширюється її предметне поле, урізноманіт-
нюється тематика досліджень. Серед основних тенденцій розвитку 
досліджень виразно окреслюється поступовий рух до компетентного 
розроблення законодавчих, організаційних, науково-теоретичних і ме-
тодичних засад фондової організації архівних документів, посилення 
уваги до забезпечення цілісності й збереженості архівних документаль-
них комплексів, удосконалення інтелектуального доступу до архівної 
інформації. Попри національні особливості, регіональні відмінності у 
сукупності ці напрацювання заклали потужний науковий та культурний 
фундамент сучасної архівістики. У цьому полягає актуальність обраної 
теми. Її історіографія – розлога й багатоаспектна. Важливим джерелом 
вивчення теми слугують праці зарубіжних учених-істориків, архівоз-
навців, архівістів, зокрема російських – В. Автократова (1922–1992)1, 
В. Агеєвої (Прозорової)2, Н. Бржостовської (1915–1994)3, А. Воронова 
(1864–1912)4, О. Добіаш-Рождественської (1874–1939)5, О. Кальсіної6, 
К. Лаппи-Старженецької (1884, за іншими джерелами 1886–1971)7, 

* Приходько Людмила Федорівна – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу архівознавства УНДІАСД.
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Д. Самоквасова (1843–1911)8, Є. Старостіна (1935–2011)9, Є. Тарле 
(1874–1955)10; європейських авторів – Ч. Х. Дженкінсона (Sir Charles 
Hilary Jenkinson, 1882–1961)11, М. Дюшена (Michel Duchein)12, Е. Ка-
занови (Eugenio Casanova, 1867–1951)13, Е. Лодоліні (Elio Lodolini)14, 
Ш.- В. Лянґлуа (Charles-Victor Langlois, 1863–1929), Д. Тамблє (Donato 
Tamble)15, Ш. Шмідта (Charles Schmidt, 1872–1956)16 також амери-
канських – Е. Познера (Ernst Posner, 1892–1980)17, Т. Р. Шелленберґа 
(Theodore Roosevelt Schellenberg, 1903–1970)18. Серед українських до-
слідників ці питання вивчалися Г. Боряком19, І. Матяш20 і В. Романов-
ським (1890–1971)21.

У статті проаналізуємо праці провідних представників європей-
ської архівознавчої думки, ключові нормативно-методичні документи, 
які суттєво вплинули на розвиток фондової організації архівних доку-
ментів в означений хронологічний період. До наукового обігу буде за-
лучено доробок італійських архівістів другої половини ХІХ ст.

Перші вагомі пропозиції щодо наукових форм осмислення сут-
ності поняття “архівний фонд”, визначення критеріїв його організації 
з’явилися в Західній Європі у середині ХІХ ст. на тлі бурхливих по-
літичних подій, утвердження у сфері економіки капіталістичних відно-
син, становлення потужних держав нового типу з власною ієрархічною 
системою органів влади та управління. 

Ключовим і перспективним напрямом розвитку архівної справи у 
країнах Західної Європи від кінця XVIIІ ст. і впродовж ХІХ ст. стала 
виразно окреслена тенденція до її централізації, головна сутність якої 
полягала: 1) в утворенні мережі державних архівів з правом постій-
ного зберігання архівних документів, у визначенні їхнього статусу, 
формуванні складу документальних комплексів переважно, на той час, 
через концентрацію документів ліквідованих урядових установ; 2) у 
підпорядкованості цих архівів єдиному державному органу управлін-
ня22. Саме Франції судилося першою на європейському континенті у 
складний та драматичний період власної національної історії – Великої 
французької революції кінця XVIII cт. – здійснити низку заходів у на-
прямі централізації архівної справи, окреслити на їх тлі перспективну 
версію базових засад архівного будівництва. Підбиваючи підсумок ор-
ганізаційним та законодавчим заходам в архівній галузі країни впро-
довж 1789–1794  рр., до їх позитивних сторін відносимо:

• заснування головного архіву держави – Національного архіву;
• окреслення мережі державних архівів Франції та специфіки до-

кументів, які мали в них зберігатись;
• утворення архівної адміністрації для забезпечення управління ді-

яльністю архівних установ у загальнодержавному масштабі;
•  демократизація доступу до архівної інформації;
• визнання владою суспільного значення архівів і архівної справи, 

а також своєї відповідальності за збереження архівів. 
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Окремо слід підкреслити значущість декрету від 25 червня 1794 р. 
(7 месидора ІІ року Республіки – за революційним календарем). Цей 
документ заклав правові основи державного управління архівною спра-
вою, став рушієм укорінення на всій території Франції єдиних принци-
пів її організації, а також формування, класифікації, зберігання й ви-
користання документів архівів. У ньому вперше окреслено юридичне 
тлумачення базового поняття зарубіжної архівістики – “Національний 
архів”, відбулося його запровадження до суспільного й наукового обі-
гу. Нація усвідомлювала свої права на минуле, перетворюючись на 
спадкоємця і хранителя національних культурних цінностей, увічнених 
у реліквіях національної культури. Безперечно, правова база діяльності 
архівних установ, сформована у 1789–1794 рр., була ще не досконалою, 
часом суперечливою, у ній виразно відбилися складні політичні, соці-
ально-економічні та ідеологічні реалії, світоглядні стандарти перелом-
ної доби в національній ідентифікації французів, а також рівень загаль-
ного розвитку архівної науки. Разом з тим у вказаний період архівісти 
отримали можливість поглибити свої знання і практичний досвід щодо 
подальшого реформування архівної справи, розбудови національної ар-
хівної системи. Здійснені ними реформаційні заходи, як показав час, 
надали імпульсу європейській архівній спільноті до переосмислення 
усталених традицій, принципів організації архівної справи, методик 
повсякденної практичної діяльності, нового самоусвідомлення профе-
сійної ідентичності архівіста. 

Невдовзі слідом за Францією на початку ХІХ ст. до утворен-
ня головного державного архіву приступили Баварія, Неаполітанське 
королівство, Голландія, у 1830-х рр. – Англія, Бельгія, Пруссія, у 
1850-х рр. – Тоскана, у 1870–1880-х рр. – Італія (після возз’єднання 
її територій). Часто між початком реформування архівної галузі та 
остаточним оформленням централізованої мережі державних архівів 
минало чимало часу. Навіть у Франції централізація архівної спра-
ви завершилась тільки на початку 1890-х рр., а, наприклад, у Пруссії 
здійснювалась впродовж 1830–1870-х рр. Наприкінці ХІХ ст. у Бельгії, 
Голландії, Данії, Італії, Франції внаслідок централізації архівної справи 
було сформовано мережу державних архівів і створено керівні органи 
архівної галузі.

Поява державних архівів у подальшому мала позитивні наслідки 
для формування національних архівних систем країн Західної Європи. 
В історичній перспективі їхня діяльність сприяла впорядкуванню збіль-
шеного, внаслідок здійснення урядових реформ і перебудови структури 
органів державної влади та управління, обсягу документів, подоланню 
хаосу в царині національної архівної спадщини, деструктивних проце-
сів у роботі архівосховищ, спричинених революційними подіями, воєн-
ними конфліктами або іншими соціальними катаклізмами.
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Істотний вплив на діяльність державних архівів і загалом на роз-
виток архівної науки та архівної справи Західної Європи від початку 
ХІХ ст. здійснила історична наука, яка переживала період піднесення 
та інституалізації, досягаючи повноцінного академічного статусу. В єв-
ропейських країнах почали виникати історичні кафедри університетів, 
спеціалізовані дослідницькі історичні установи, товариства, музеї, фа-
хові часописи. Історіописання поступово набувало ознак професійної 
діяльності та збагачувалося глибоким науково-теоретичним змістом. 
На підкреслення заслуговує значне, у порівнянні з минулими епохами, 
збільшення чисельності фахових істориків і демократизація їхнього со-
ціального складу. 

Події Французької революції, національне пробудження спричини-
ли тектонічний зсув у суспільній свідомості європейців, актуалізували 
проблеми суспільного устрою, влади, власності у державі, ролі особис-
тості, окресливши нові світоглядні орієнтири. Реакція суспільства на 
події Французької революції та “війни наполеонівської доби” в Європі 
значно обмежила інтелектуальний вплив Просвітництва з його вірою у 
суспільний прогрес, котрий спирається на могутнє “царство людського 
розуму”. Жахливі колізії якобінського терору, падіння революційних 
ідеалів поставили під сумнів обґрунтовані просвітниками принципи ра-
ціоналістичної світобудови, ідеальні конструкції майбутнього, їхні ідеї 
стосовно можливостей удосконалення особистості через нагромаджен-
ня нею знань і освіту. Виявилося, що людина у своєму повсякденно-
му житті, практичній діяльності керується не лише розумом, а може 
під впливом зовнішніх спонтанних чинників бути непередбачуваною. 
Ці реалії змусили інтелектуалів, щоб віднайти причини драматичних 
суспільних конфліктів кінця XVІІІ ст. – початку ХІХ ст., звернутися 
до минулих епох, більш уважно придивитися до траєкторії розвитку 
“людського” в людині, до динаміки її складного, часом нестабільного і 
малокерованого внутрішнього життя. 

Громадський і моральний клімат, що оточував інтелектуальне жит-
тя Європи на початку ХІХ ст., стратегічне партнерство філософії та 
історичної науки в осмисленні минулого й тогочасних подій сприяли 
появі інтелектуально-культурного феномену – Романтизму, що охопив 
сфери мислення й творчості, позначився на розвитку науки, культури, 
мистецтва, освіти, архівної науки. Надзвичайно яскраво Романтизм 
окреслився в історичній науці, пронизуючи у першій половині ХІХ ст. 
більшість європейських історіографій властивими йому ознаками. Це, 
зокрема: ідеалізація минулих періодів історії, насамперед романтичне 
схиляння перед “сивою давниною” – Середньовіччям, котре розуміло-
ся як час станової гармонії та ідеологічної стабільності; переміщення 
центру уваги дослідників до спільноти – “народу-нації” з характерними 
для неї культурно-психологічними рисами, які відбилися у мові, тра-
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диціях, звичаях, національній свідомості; культ видатних історичних 
постатей, здатних висловити прагнення і волю “народу-нації”, нада-
ти своїми вольовими імпульсами, багатогранною діяльністю нового 
напряму історії; дослідження особливостей історії окремих народів і 
держав; визнання провідної ролі в історичному розвитку колективно-
го “національного (народного) духу”, притаманного кожній нації, який 
зумовлює специфіку суспільної свідомості та визначає еволюцію на-
родів і країн. Романтиками явища минулого бачилися як неповторні й 
унікальні та інтерпретувалися у межах тих часів, системи цінностей, 
уявлень, смислів, культури, до яких вони належали.

Поява Романтизму збіглася у часі з піднесенням національно-ви-
звольного руху в європейських країнах, із завершенням оформлення 
національних держав. Зокрема, майже до кінця 1870-х рр. у Західній 
Європі відбувалися складні процеси об’єднання італійських держав, ні-
мецьких земель. Тож цілком закономірно, що для інтелектуалів на той 
час актуальними залишалися поняття “нація”, “національна держава”, 
“патріотизм”, а в їхніх працях національна ідентичність досліджувалась 
у тісному взаємозв’язку з особливостями життя народу певної країни, у 
єдності його мови та культури. За слушним висновком Л. Зашкільняка, 
Романтизм успадкував від Просвітництва і розвинув ідею історизму як 
принципу змінності історичних епох, кожна з яких формувала відпо-
відні свідомість і суспільні порядки23. Його основу становили уявлення 
про поступовий, органічний розвиток будь-якого явища та про кожен 
етап в історії як саме певний та необхідний в усій ланці історично-
го процесу. Важливо підкреслити, що згідно з принципом історизму 
не тільки минуле, а й культура та інститути сучасності могли бути 
пізнані лише в історичній перспективі, тобто з урахуванням їхнього 
розвитку в попередні епохи. Отже, у всіх явищах з’явився додатковий 
вимір – історичний, а відтак їх необхідно було вивчати у становлен-
ні, розвитку, розквіту та занепаду. Кожна історична епоха як певна 
стадія розвитку людської спільноти, розумілася по-своєму значущою. 
Торжество історизму сприяло зростанню в суспільстві значення іс-
торії, впливу історичної думки, ролі історичної науки. Ідея історизму, 
як показав час, істотно вплинула на теоретико-методологічний фун-
дамент архівної науки, на базові принципи організації архівних до-
кументів на міжархівному й внутріархівному рівнях.

Акценти, що їх розставляв у суспільному житті та культурі Роман-
тизм, нове тлумачення під його впливом “сенсу історії”, месіанське 
покликання “народу-нації” закладали підвалини нових підходів до іс-
торіописання. Стрижень змін в історіописанні базувався на великій за-
цікавленості істориків архівними джерелами та впровадженні їх зна-
чної кількості до історичного дискурсу. Активно працюючи в архівах, 
вони до середини ХІХ ст. надавали перевагу в наукових студіях до-
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кументам нормативно-правового та дипломатичного змісту, наприкін-
ці ХІХ ст. – приватним угодам, заповітам, протоколам різних судових 
установ і фіскальним переписам24, а на початку ХХ ст. впритул наблизи-
лися до опрацювання діловодної документації установ Нового часу. Це 
було закономірною ознакою. Становлення національних держав, розви-
ток юридичних і громадянських прав особистості, істотне збільшення 
історичного знання сформували особливий підхід у суспільстві до іс-
торичного джерела, що перетворилося в його очах на документ історії. 
Державні діячі, історики, архівісти, які поділяли загальні ідеї національ-
ної самоідентифікації, пов’язували з архівним документом зацікавлене, 
дбайливе і професійне ставлення до національної історичної пам’яті.

Рефлексивний рівень наукового пізнання, сцієнтизація історичної 
науки сприяли формуванню нового ідеалу науковості, що мусив від-
повідати постулатам об’єктивності, універсальності, верифікативності, 
критеріям ясності та логічній послідовності опису подій з усталени-
ми правилами опрацювання історичних документів. Утвердження ка-
нонічного для історіографії ХІХ ст. поняття “документ”, у сенсі най-
важливішої підстави наукових студіювань історика, пов’язано з ім’ям 
Л. фон Ранке (Leopold von Ranke, 1795–1886), “батька класичної іс-
торії”, професора Берлінського університету впродовж 1825–1871 рр., 
з 1841 р. – офіційного історіографа Пруссії, автора значної кількості 
цінних і авторитетних праць, наставника знаних в Західній Європі іс-
ториків. Школа Л. фон Ранке виникла в Німеччині в 1830–1840-х рр. і 
згодом зайняла провідне місце в європейській історіографії як взірець 
культури історичного дослідження. На відміну від романтиків пред-
ставники цієї наукової школи спиралися на історизм, а потім і на пози-
тивізм як на основоположні принципи досліджень, мінімізувавши при 
цьому суттєві ознаки романтизму – містицизм, сентименталізм, худож-
ню риторику. 

Увага Л. фон Ранке була прикута до широких часових й просторо-
вих вимірів, до важливих історичних сюжетів і епох. Під впливом ідеї 
універсальності історії та діалектичного підходу до розуміння суспіль-
них процесів у працях Л. фон Ранке виразно окреслилося переконан-
ня про наступність розвитку суспільства у часі – від епохи до епохи. 
Він надавав великого значення традиції саме як квінтесенції минулого, 
відчуття історії, що зберігається в сучасному і переходить в майбут-
нє, а її розуміння було позначене свідомим прагненням до наукового, 
“об’єктивного” відтворення дійсності. Саме тому історик багато пра-
цював над розробленням принципів відбору та методиками опрацюван-
ня історичних документів, які значною мірою пов’язані з властивим 
науковій думці ХІХ ст. тяжінням до позитивізму. 

Славетна теза вченого про те, що писати історію треба так, “як це 
сталося насправді” (wie es eigentlich gewesen), озвучена ним у всту-
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пі до “Історії романських і германських народів з 1494 по 1514 рр.” 
(Ranke L. Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 
1494 bis 1514, 1824), вимагала від історика наблизитися до рівня “не-
залежної об’єктивної науки”, до об’єктивного викладу подій на основі 
використання наукових методів дослідження минулого, співвіднесе-
них з етичним сенсом. Л. фон Ранке дотримувався думки, що судити 
про минуле треба на підставі виявлених історичних документів, вста-
новлених і перевірених фактів. Водночас багато цінної інформації, на 
його переконання, можна отримати завдяки посиленій увазі до дета-
лей, людини, подій у розумінні їхньої унікальності. Непроминальна 
заслуга Л. фон Ранке полягала в обґрунтуванні методики критичного 
опрацювання історичних джерел, що мала базуватися на дослідницькій 
сумлінності, суворому дотриманні документальних фактів і супрово-
джуватися ретельною перевіркою їхньої вірогідності. Вчений послідов-
но обстоював необхідність обов’язкової опори історіописання на до-
кументах офіційного походження, що утворилися в діяльності органів 
державного апарату та зберігались в архівах. Актуалізація істориком 
цих джерел, обґрунтування ним їхньої “надійності”, високого потенці-
алу доказової спроможності сприяли розширенню пізнавальних мож-
ливостей генези поняття “архівний фонд”. Наукова творчість вченого і 
його педагогічна діяльність у Берлінському університеті мали істотний 
вплив на розвиток історичного знання у ХІХ і ХХ ст. Послідовники 
Л. фон Ранке визнавали можливість емпіричного пізнання минулого на 
основі встановлених ним наукових методів опрацювання історичних 
джерел, а його вчення інтерпретували як урочистий маніфест історії 
“без упередження25. 

Серед тенденцій розвитку історичної науки, що вплинули на діяль-
ність державних архівів і загалом на поступ архівної справи та архівної 
думки в європейських країнах, слід також відзначити підвищений по-
пит у суспільстві на видання історичних джерел. На початку ХІХ ст. 
утворюються державні комісії, наукові товариства, які активно впрова-
джують фундаментальні видавничі проекти. Зокрема, розпочали свою 
діяльність “Товариство вивчення ранньої історії Німеччини” у 1819 р., 
історичне товариство у Франції 1833 р., Петербурзька археографічна 
комісія в Росії, в середині 1840-х років – чисельні регіональні товари-
ства шанувальників історії в Німеччині, а наприкінці ХІХ ст. аналогічні 
наукові інституції функціонували практично на всій Західній Європі. 
До публікації історичних джерел також долучилися академії наук, уні-
верситети, окремі вчені, які істотно удосконалювали методику й техно-
логії археографічного опрацювання архівних документів, їх серійного 
видання. Поряд із чисельними індивідуальними публікаціями джерел 
(хронік, актів та інших документів), монографіями і статтями джере-
лознавчої тематики, видаються різноманітні довідники та багатотомні 
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колективні праці. Виразним прикладом неухильного підйому археогра-
фічної діяльності слугують оприлюднені “Пам’ятки історії Німеччини” 
(Monumenta Germaniae Historica), опубліковані французьким історич-
ним товариством “Колекція невиданих документів з історії Франції” 
(Collection de documents inédits sur l’histoire de France, 1835), “Пере-
говори про іспанську спадщину” (Négociations relatives á la succession 
d’Espagne sous Lous XIV, 1835–1842) і “Воєнні мемуари про іспанську 
спадщину” (Memoires militares relatives á la succession d’Espagne sous 
Lous XIV, 1835–1862), що містили документи з французьких і частко-
во зарубіжних архівів (ділове листування, інструкції, дипломатичні та 
воєнні донесення тощо). Потреби дослідників в істотному розширенні 
джерельної бази історичної науки, активізація видавничої діяльності 
наукових інституцій вказували на необхідність забезпечення повноцін-
ного доступу в користуванні архівними документами.

Чи не найголовнішими в архівній думці та архівній справі Західної 
Європи від початку ХІХ ст. залишалися питання наукових принципів 
класифікації документів на рівні архіву. В державних архівах Західної 
Європи документи класифікувалися “исключительно по предметному 
признаку, исходя из содержания документов и внешней предметной 
связи документов”26 на основі жорстких логічних схем. Зокрема, одну з 
таких схем було затверджено декретом Конвенту від 25 червня 1794 р. і 
запроваджено в Національному архіві Франції його першим керівником, 
депутатом, юристом А. Г. Камю (Armand–Gaston Camus, 1740–1804). 
Подальші розвиток й укорінення цієї схеми в головному архіві країни 
на початку ХІХ ст. забезпечив П. К. Ф. Дону (Pierre Claude François 
Daunou, 1761–1840), учений-історик, архівіст, який у 1807 р. очолив 
Національний архів. Вона сягала традицій класифікації архівних доку-
ментів XVІI ст. і базувалася на принципі пертиненції (Pertinenzprinzip, 
приналежності, лат. pertineo – належати, мати відношення, сприяти, 
слугувати), дотичного до організації архівних колекцій як сукупності 
окремих документів різного походження, об’єднаних не за історични-
ми, а за однією або кількома формальними ознаками (логічною, тема-
тичною, хронологічною, географічною тощо). На практичному рівні її 
застосування виявлялося у групуванні документів у наперед визначені 
тематичні групи й підгрупи, що оформлювалися архівістами у вигляді 
секцій. За часів П. К. Ф. Дону в Національному архіві функціонувало 
шість тематичних секцій: 

• законодавча;
• адміністративна;
• історична;
• топографічна;
• доменіальна;
• юридична.
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Секції розподілялися на тематичні підгрупи – серії, а в їх межах – 
на підсерії. Часом серій виникало так багато, що для їх позначення на-
віть бракувало літер алфавіту, і тому архівісти застосовували дві або 
три літери27.

Певна річ, культ пертинентних схем класифікації в західноєвропей-
ській архівістиці був зумовлений суттєвим впливом бібліотечних кла-
сифікацій, також особливостями стилю наукового мислення тієї доби, 
з властивими йому раціоналізмом й утилітарністю, культом схем на-
укової систематизації, зокрема Ж. Кюв’є (Georges Cuvier, 1769–1832) 
в зоології, К. Ліннея (Carl Linnaeus [Linné], 1707–1778) в ботаніці, 
Й. Бор целіуса (Jöns Jakob Berzelius, 1779–1848) в хімії. Архівісти часів 
Фран цузької революції, пізніше і Консульства, у питаннях класифікації 
архівних документів мало чим відрізнялися від представників інших 
галузей знання, які у вивченні явищ природи чи суспільства прагнули 
мислити логічно, майже з математичною точністю. Вони прискіпливо 
дотримувалися предметно-логічних класифікаційних схем також задля 
кращого користування архівними документами або коли мусили керу-
ватися інтересами правлячих династій28.

Саме у Франції, зважаючи на загальнонаціональний масштаб руйна-
ції історичних структур її архівів під час подій Французької революції, 
штучні класифікації виявилися абсолютно неспроможними відповіда-
ти нагальним потребам суспільства чи історичної науки в покращенні 
організації архівних документальних комплексів і забезпеченні відпо-
відних умов для користування ними. Особливо виразно це окреслилося 
під час упорядкування нових документів епохи Реставрації, що були 
сформовані вкрай безсистемно29. Вагомий внесок у вирішення означе-
них проблем зробив Ф. Гізо (François-Pierre-Guillaume Guizot, 1787–
1874) – визначний історик, активний політичний і державний діяч 
другої чверті – середини ХІХ ст. Його праці, блискучі лекції у Сор-
бонні вплинули на розвиток історичної думки в Європі, формування 
суспільної самосвідомості у Франції 1820–1840-х рр. Теоретичні засади 
наукової творчості вченого ґрунтувалися на філософській історії Про-
світництва і підносили на високий щабель ідею цивілізаційного прогре-
су. Втім на відміну від раціональних ідей просвітників, які пов’язували 
шляхетні блага цивілізації з удосконаленням людського розуму, нако-
пиченням знань, освітою, для Ф. Гізо поняття “цивілізація” – це форма 
суспільного буття, певний соціальний комплекс, де “сполучаються всі 
елементи життя народу, всі сили його існування”. Розмірковуючи над 
співвідношенням цивілізації та прогресу, вчений прагнув виявити “за-
гальні закони в історії”. Їхній прояв він розумів у взаємодії минулого й 
сучасного, взаємозв’язку економічних, духовних і моральних чинників 
життя суспільства, боротьбі станів за політичну владу, появі нових со-
ціальних сил, діяльності політичних та державних інститутів. 
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Праці Ф. Гізо “Досліди з історії Франції”, “Історія цивілізації в Єв-
ропі”, тритомна історія англійської революції та ін. написані на бага-
тій джерельній базі, на основі критичного опрацювання й узагальнення 
значного обсягу документальних і наративних джерел. Глибоко усві-
домлюючи їх значущість в наукових студіях, культурному розвитку 
Франції, він розробив масштабний проект, спрямований на збирання 
та публікацію різноаспектних документів з історії Франції і прагнув 
до його реалізації максимально залучити державні, відомчі та приватні 
архіви. Адже у Франції до початку ХІХ ст. видавалися переважно до-
кументи, що зберігалися в приватних бібліотеках, монастирях, активно 
використовувалися зібрання джерел Бенедиктинського ордену, а доку-
менти з архівів державних установ практично не публікувалися. 

З ініціативи вченого 1834 р. при Міністерстві народної освіти 
Франції, яким він на той час керував, було засновано Історичний ко-
мітет (далі – Комітет)*. Ця установа виступила автором і промотором 
нормативно-методичних документів щодо впорядкування документаль-
них комплексів державних архівів, видавничих програм, зокрема пу-
блікації документів парламенту, офіційного листування XV−XVII ст. з 
питань зовнішньої політики й внутрішнього управління країною, збірок 
документів державних діячів, започаткувала оприлюднення документів 
Міністерства закордонних справ Франції. Комітет розсилав своїм ко-
респондентам у департаментах інструкції та рекомендації, зорієнтовані 
на пояснення методик пошуку, в першу чергу архівних джерел з по-
літичної та соціально-економічної історії Франції, їх відмінностей від 
матеріалів бібліотек30. 

Ф. Гізо уважно стежив за розвитком архівної справи держави та 
особливо опікувався архівами департаментів, що містили цінні доку-
менти з історії Французької революції, про діяльність місцевих установ 
у XVIII ст. − на початку ХІХ ст. і регулярно, на відміну від Націо-
нального архіву, поповнювалися новими надходженнями. Він сприяв 
ухваленню закону від 16 травня 1838 р., згідно з яким фінансове утри-
мання цих архівних установ було віднесено до обов’язкових витрат де-
партаментів. У 1866 р. закон втратив чинність, однак органи місцевого 
самоврядування не тільки не відмовилися від цієї статті фінансуван-
ня, а й навіть істотно її збільшили. І хоча документальні комплекси 
департаментських архівів, набагато менше ніж Національного архіву, 
торкнулася класифікація за принципом пертиненції, загальний стан їх-
ньої організації вимагав суттєвого реформування. Ф. Гізо вдалося зна-
йти розуміння і підтримку у вирішенні цих питань з боку тодішнього 
міністра внутрішніх справ Франції Дюшателя31. 

* Упродовж своєї діяльності ця установа неодноразово змінювала назву, 
в її структурі утворювалися різні самостійні комітети. З 1881 р. мала назву 
“Комітет історичних і наукових робіт”.
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24 квітня 1841 р. особливим циркуляром Міністерства внутрішніх 
справ була затверджена “Інструкція з упорядкування та систематизації 
документів у департаментських архівах” (далі – Інструкція). У ній впер-
ше встановлювалися нові поняття архівістики: класифікаційна одини-
ця – “фонд” (фр. Fonds – основа) і базовий принцип його організації – 
“принцип поваги до фонду” (фр. “respect des fonds”). Архівним фондом 
в Інструкції визнано сукупність документів, що відклались у результаті 
діяльності установи, корпорації, окремої особи або родини, його забо-
ронялося штучно розділяти або змішувати з документами інших фон-
дів32. У розділі Інструкції “Принципи та цілі класифікації” було вказано: 
“1) разобрать различные документы по фондам, то есть образовать кол-
лекции из всех разновидностей документов, происходящих из одного 
учреждения, семьи, индивидуума и расположить в определенном поряд-
ке различные фонды; 2) классифицировать в каждом фонде документы 
по предметам, определяя для каждого свой ряд; 3) расположить дела 
в зависимости от обстоятельств: в хронологическом, топографическом 
или просто алфавитном порядке. Для того, чтобы обозначить фонды, 
группы фондов или часть фонда, вводится система серий, обозначаю-
щихся буквами алфавита: “А” – “T”обозначают серии, отложившихся 
до 1790 года, “K” – “Z” – собственно департаментские”33. Ф. Гізо, який 
на той час фактично очолив уряд Франції, розіслав усім департаментам 
циркуляр з вимогою застосування в їхніх архівах єдиної класифікації 
документів34. Текст Інструкції отримали 3700 комунальних й 83 депар-
таментських архіви. Про актуальність цього нормативно-методичного 
документа свідчать такі дані: лише в архівах 2-х департаментів фонди 
було впорядковано, у 13-ти – ця робота залишалася незавершеною, у 
6-ти – загалом відсутня, а у решти – архівні фонди знаходилися у стадії 
опрацювання35.

Слід відзначити, що для архівної справи Західної Європи окреслені 
в Інструкції практичні підходи до фондової організації документів не 
були абсолютно новими. Зокрема, виданий 1599 р. наказ для муніци-
пальних архівів Неаполя містив вимогу організувати документи кож-
ного відомства окремо. Подібний наказ 1640 р. надійшов до Archivio 
Camerale у Мілані, а наказ 1736 р. для муніципальних архівів Риму 
зобов’язав архівістів документи кожного відомства розмістити в окре-
мій шафі. На початку XVIII ст. були оприлюднені аналогічні накази 
щодо впорядкування родинних архівів Сальвіаті (Salviati). Папа Григо-
рій XVI 30 січня 1838 р. наказав об’єднати документи різних конгрега-
цій в єдиному сховищі, при цьому документи кожної з них обов’язково 
мали зберігатися окремо36. Прикметним є той факт, що у трьох ключо-
вих міністерствах Франції – іноземних справ, морських справ і колоній 
періоду Липневої монархії на практичному рівні застосовувалася по-
фондова класифікація, хоча на теоретичному рівні залишалася не роз-
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робленою37. В ситуації, коли архів мав одне чи два джерела комплек-
тування, потреба у концептуалізації сутності поняття “архівний фонд”, 
специфіки та провідних принципів його організації не актуалізувалась.

Базові засади Інструкції 1841 р. було розроблено французьким істо-
риком-архівістом і палеографом Ж.-Н. Н. де Вайї (Jean-Noёl dit Natalis 
de Wailly, 1805–1886). Через кілька днів після публікації Інструкції у 
відповідь на критичні закиди стосовно її основних положень архівіст 
терпляче пояснював, що тільки класифікація за фондами здатна забез-
печити єдиний та раціональний порядок організації архівних докумен-
тів, оскільки вона відповідає природі їх утворення. За умови викорис-
тання будь-яких інших класифікаційних підходів існує великий ризик 
не знати, де знаходиться даний документ, на архіви ж чекає хаос, і по-
долати його надзвичайно важко38. Ж.-Н. Н. де Вайї був ознайомлений з 
досвідом предметно-логічних класифікацій документів Національного 
архіву і прагнув уникнути проблем, що виникали через їх застосування 
в організації документів місцевих архівів. Однак Інструкція їх комплек-
сному вирішенню не посприяла. 

По-перше, цей нормативний акт був цілеспрямовано зорієнтований 
на регламентацію впорядкування документальних комплексів департа-
ментських архівів, що вже відклалися в їхніх сховищах, а доля тих, 
що мали ще надійти до них від установ, відомств залишилася невизна-
ченою. Видається, що саме тому Ж.-Н. Н. де Вайї, опікуючись збере-
женням зовнішніх меж архівного фонду, вирішення питань щодо його 
внутрішньої організації полишив архівістам на місцях, які мусили на 
власний розсуд знайти найбільш прийнятні підходи. 

По-друге, постульована в Інструкції вимога неподільності архівно-
го фонду безперечно, свідчила про важливий крок уперед в утвердженні 
наукових підходів до його класифікації. Втім низка логічно пов’язаних 
з цією вимогою засадничих аспектів (збереження первісного порядку 
організації архівного фонду, визначеної його творцем, врахування іс-
торично сформованих між документами фонду інформаційних зв’язків 
та збереження цілісності його внутрішньої структури) залишилася поза 
межами Інструкції. Сформульований в Інструкції варіант принципу 
“поваги до фонду” не скасував, а навпаки уможливлював перебудову 
внутрішньої структури фондів, їх об’єднання в тематичні серії, при 
цьому внутрішня структура фондів архівістами в окремих випадках 
свідомо руйнувалася. Зокрема, згідно з Інструкцією архівні документи 
організовувалися за установою-утворювачем наступним чином: доку-
ментальні масиви з історії Великої Французької революції (1790–1800) 
практично об’єднувалися в єдиний “фонд”, що виправдовувалося по-
літичними міркуваннями та особливостями адміністративного поділу у 
даний історичний часовий проміжок; за тематичними групами (напри-
клад, документи фінансові, судові, з суспільних робіт) класифікувалися 
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документи після 1800 р. і документи муніципалітетів, при цьому без 
врахування особливостей їхньої організації у відомстві, установі тощо. 
Таким чином, “принцип поваги до фонду” був застосований тільки до 
частини документальних комплексів департаментських архівів. Варто 
додати, що не поодинокими були випадки виокремлення з фонду уста-
нов найбільш важливих документів політичного характеру і створення 
з них штучних комплексів колекційного характеру, хоча французьки-
ми архівістами вони визнавалися фондами. Тому А. Бреннеке (Adolf 
Brenneke, 1875–1946) мав рацію, коли порівняв такі підходи з перебу-
довою житлової споруди, під час якої її старий фасад залишають без 
змін, а інтер’єр істотно оновлюють39.

По-третє, французький досвід не здійснив на теоретичному й прак-
тичному рівнях розмежування між поняттями “фонд” і “колекція”, між 
поняттями приналежності документів та їх походженням. 

Чіткішою й наближеною до забезпечення збереження первісного 
порядку організації архівного фонду виявилася “Інструкція щодо кла-
сифікації та інвентарних описів муніципальних архівів до 1790 р.” від 
25 серпня 1857 р. (Instructions pour le classement et l’inventaire sommaire 
des Archives communales antérieures à 1790). Цей нормативно-методич-
ний документ зобов’язав архівістів дотримуватися класифікації доку-
ментів історичних архівів громад відповідно до встановленого ними 
порядку групування цих документів і старих інвентарних описів (реє-
стрів)40. І все ж, попри вказані суперечності, Інструкції 1841 і 1857 рр., 
безперечно, започаткували справжній епістемологічний поворот в ар-
хівній науці, становлення самої ідеї архівного фонду, сприяли укорі-
ненню новітніх науково-теоретичних принципів і практичних методик 
фондової організації документів у межах архіву. Окреслені в їх змісті 
сутність поняття “архівний фонд”, провідні принципи його організа-
ції – принципи “поваги до фонду” та “єдності фонду” стали важливими 
й перспективними елементами наукової програми архівознавства, іс-
тотно вплинули на розвиток архівної справи у світі.

Наступний крок щодо утвердження принципів фондової організа-
ції архівних документів було зроблено в Німеччині когортою молодих 
архівістів, які рішуче прагнули покінчити з вкрай заплутаними давніми 
класифікаційними схемами. Вони не сприйняли пропонований фран-
цузькими колегами термін “Fonds”, зважаючи на амбівалентність під-
ходів до розуміння внутрішньої структури фонду, і запровадили термін 
“Bestand” (від німецького – усталеність)41. На їх переконання, цей термін 
позначив поняття більш конкретне й змістовне, що врешті не допускало 
поступок логічним класифікаціям. Функцію його тлумачення викону-
вав “принцип походження” – “провенієнпринцип” (лат. provenio – на-
роджуватися, виникати, походити). Він відображав генетичний зв’язок 
фонду як цілісної сукупності документів з його фондоутворювачем і 
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слугував науковою підставою для їх класифікації. На рівні практичного 
застосування це означало, що архівний фонд за змістом має відповіда-
ти своєму фондоутворювачу, бути чітко відмежованим від будь-якого 
іншого фонду, а його класифікацію треба здійснювати з обов’язковим 
урахуванням порядку групування документів, що історично склався у 
діловодстві відповідних установ чи відомств, причетних до створення 
фонду. За словами А. Бреннеке, “принцип походження” вселяв його 
розробникам оптимізм та відчуття перспективи завдяки вмотивованості 
практичних підходів і відсутності надто складних методичних рішень42. 
З 1886 р. цей принцип швидко потіснив логічні схеми в державних ар-
хівах Пруссії, хоча і не без певного спротиву їх прибічників. 

Слід відзначити, що архівна практика відкладання документів за 
структурою діловодства установи існувала майже у всіх країнах з дав-
ніх часів. Це відповідало потребам повсякденного функціонування ор-
ганів державної влади та управління, які постійно, у своїй діяльності 
зверталися до своїх попередників, вивчаючи їх досвід.

Зокрема, є свідчення про класифікацію найбільш важливих архів-
них документів трибуналу Рота, зібраних Папою Сикстом V у 1589 р., з 
метою відновлення їхньої первісної організації. Документи архіву кня-
зів у Мантуї, що знаходилися у безладному стані, було класифіковано 
“за первісним порядком”, як пише автор цієї класифікації Дж. Баретті 
(Giovanni Battista Baretti), тільки після докладного вивчення діяльності 
історичних відомств, причетних до їх створення. У Флоренції регла-
мент, ухвалений великим герцогом 1822 р., передбачав представляти 
документи з урахуванням “provenienza”, тобто їхнього походження. В 
інших випадках збереження або відновлення “принципу походження” 
здійснювалося відповідно до чинного законодавства. Так, у Неаполітан-
ському королівстві в наполеонівський період ст. 1 Регламенту № 1409 
від 16 липня 1812 р. встановлювала, що документи верховних відомств 
(установ) мають зберігатися в Генеральному архіві, заснованому в Не-
аполі 1808 р. і в тому ж порядку, в якому були створені. Цю законодав-
чу норму було підтверджено після Реставрації ст. 6 Регламенту № 1818 
від 12 листопада 1818 ., а згодом поширено на Сицилію законодавчою 
нормою у ст.1 Регламенту № 8309 від 1 серпня 1843 р., яка слово в 
слово повторила норми неаполітанського законодавства 1818 р.43. У 
Голландії “принцип походження” (herkomstbeginsel) на практичному 
рівні було застосовано в деяких архівах на підставі нормативного акту 
1826 р. А. Бреннеке вважав одним з перших фундаторів “принципу по-
ходження” Ф. Е. Шпісcа (Philipp Ernst Spiess, 1734–1794), який у праці 
“Von Archiven” (1777) наголошував, що найкращий принцип архівної 
організації “це той, що самі документи підказують”44.

Обґрунтування та практичне застосування “принципу походження” 
у другій половині ХІХ ст. певним чином було детерміновано особли-
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востями розвитку європейської історіографії, німецької історичної на-
уки, також стало підсумком цінних напрацювань німецьких архівістів. 

Вагомий внесок у поступ західноєвропейської історіографії другої 
половини ХІХ ст. зробили представники німецьких історичних шкіл. 
Організаційна структура історичної науки та система професійної осві-
ти в Німеччині сприяли ранній сцієнтизації історичного знання. Посту-
пово по всій Західній Європі поширювався досвід підготовки фахівців 
на зразок семінарів Л. фон Ранке. Німецькі історики серйозно ставили-
ся до своєї професії та дослідницької діяльності, вели змістовні диску-
сії про специфіку й завдання історичної науки, розробили методологію 
історичного дослідження, підготували численні історичні праці, в яких 
історизм являв фундаментальний принцип ідентифікації німецької іс-
торії та культури. Попри утруднений доступ до архівів, навіть їхню 
недосяжність у ті часи, вони інтенсивно студіювали архівні документи 
у формі їх публікацій, також лекцій, семінарів і залишили після себе 
величезний масив опублікованих і проаналізованих історичних доку-
ментів. Зокрема, праці Й. Г. Дройзена (Johann Gustav Bernhard Droysen, 
1808–1884), Б. Г. Нібура (Barthold Georg Niebuhr, 1776–1831), присвя-
чені розробленню теорії історичних часів і оперті на цінні історичні 
джерела та свідчення, їх критичний аналіз й інтерпретацію, не втратили 
і досьогодні своєї актуальності у контексті дискусій про характер іс-
торичного знання. Встановлені провідними представниками німецької 
історичної думки критерії науковості безпосередньо пов’язані з став-
ленням до архівного документа, розумінням ними його непроминаль-
ної цінності, радикально змінили характер історичних досліджень, ста-
ли провідною ознакою професійної культури будь-якого дослідника. У 
сукупності вказані здобутки дозволили німецьким історикам зайняти 
провідні позиції в історичному знанні, при цьому оминути властиве 
часу позитивістське схиляння перед механістичними закономірностя-
ми прогресу людства і уособлювати академічний “зразок” західноєвро-
пейської історіографії, який свідомо обирали для себе інші національні 
історичні школи.

Також слід відзначити цінний доробок німецьких істориків й архі-
вістів Г. Бахмана (Georg August Bachmann, 1760–1818), Г. Хольтцінґе-
ра (Georg Holtzinger), Й. Егга (Josef Anton Oegg, 1762–1817), В. Льове 
(Victor Loewe, 1871–1933), К. Цинкернаґеля (Karl Friedrich Bernhard 
Zinkernagel, 1758–1813) та ін. у справі студіювання актуальних теоре-
тичних і прикладних проблем тогочасної архівної справи. Це, зокрема: 
розроблення понятійно-термінологічного інструментарію (введення до 
наукового обігу понять “архівна наука”, “архівна техніка”,  суттєве по-
глиблення порівняно з традиційним поняття “архів”), ґрунтовне дослі-
дження історії архівної справи на теренах німецьких земель і наукове 
осмислення подальших шляхів її розбудови, також історії відомчих ар-
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хівів (реєстратур) і специфіки формування, організації й забезпечення 
збереженості їхніх документів (система облікової документації), про-
ведення чіткого розмежування між функціями державних архівів і ре-
єстратур, окреслення порядку передавання документів до державних 
архівів, їх класифікації, розроблення довідкового апарату архівів, удо-
сконалення професійної підготовки архівістів тощо45. 

Виразним доказом досягнень німецької історіографії та архівістики 
слугують напрацювання Г. фон Зібеля (Heinrich Karl Ludolf von Sybel, 
1817–1895) – помітної постаті у колі німецьких істориків другої поло-
вини ХІХ ст., одного з лідерів малонімецької історичної школи. Її пред-
ставники – спадкоємці німецької ліберальної історичної думки першої 
половини ХІХ ст. і наукової школи Л. фон Ранке прагнули в перелом-
ний момент історії німецького народу розв’язати у своїх рефлексіях 
проблеми державного об’єднання німецьких земель під егідою Прус-
сії. Ідея національної держави визначила пріорітетний напрямок їхніх 
наукових студій та інспірувала громадську діяльність, а легітимізація 
засобами науки спонукала, з одного боку, до розроблення відповідних 
епістемологічних підходів, широкої презентації джерел німецької істо-
рії, які б сприяли об’єднанню суспільства і закріпленню в суспільній 
думці прагнення до створення єдиної держави. З іншого – відмовитися 
від незворушного об’єктивізму Л. фон Ранке і надати працям, виступам 
(лекціям, доповідям) політичну спрямованість і полемічну загостре-
ність. Така позиція відображала усвідомлення німецькими інтелектуа-
лами значення історичних джерел не тільки у сенсі вагомих аргументів 
політичної боротьби, а також як важливого засобу виявлення і зміцнен-
ня ознак національної ідентичності. 

Г. Зібель був одним із кращих учнів Л. Ранке, обдарованим і скру-
пульозним дослідником, з широкою ерудицією, полемічно орієнто-
ваною особистістю. Він успадкував від свого вчителя і переконливо 
продемонстрував на ґрунті вивчення ранньої історії німецького на-
роду в працях “Історія першого хрестового походу” (Geschichte des 
ersten Kreuzzugs. 1841, 1881), “Виникнення німецького королівства” 
(Entstehung des deutschen Königtums, 1844) тверезий реалізм, полемічну 
спрямованість проти романтичної ідеалізації тих часів, глибокі знання 
архівних джерел та досконале володіння методами їх критичного опра-
цювання, прагнення об’єктивності в аналізі історичних явищ і процесів. 
У наукових і суспільних поглядах Г. Зібеля домінував культ “правової 
держави”, котра розумілася ним як визначальна ознака людини, голо-
вна сила, що формує націю, вияв вищого досягнення людської спіль-
ноти й підсумок цивілізаційного прогресу. Він не поділяв твердження 
Л. Ранке, що німці, об’єднані як нація духовно і культурно, можуть збе-
рігати свою ідентичність за умови політичної дисперсності. Переконан-
ня, що держава та її доля повинні становити предмет історичної науки, 
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Г. Зібель послідовно дотримувався у своїх працях, статтях, виступах, 
маючи на увазі насамперед політичну долю Німеччини, об’єднання 
її земель, самоусвідомлення нацією необхідності державного буття46. 
Зокрема, в історико-політичному трактаті “Німецька нація та імперія” 
(Dіе deutsche Nation und Каіsеrzeit, 1862) історик наголошував, що від-
дає “перевагу “малій Німеччині” з 35 млн. населенням перед “Великою 
німецько-угорсько-слов’янською імперією з 70 мільйонами”47. На його 
думку, писати історію треба “з гнівом і пристрастю”, але не у сенсі до-
вільного використання джерел і фактів, а керуватися цілком усвідомле-
ними моральними й політичними переконаннями та спиратися переду-
сім на документи офіційного походження, достовірність яких, на його 
думку, не підлягає сумніву. 

Г. фон Зібелю належала провідна роль у справі розроблення “прин-
ципу походження”. Визнання вченим перспективного значення для ар-
хівної галузі цієї новації базувалося на його позитивістських поглядах, 
також на професійній компетентності – ґрунтовних знаннях джерельної 
бази німецької історії, особливостей функціонування державного апа-
рату Пруссії та системи документування в його органах, визнання в 
науковому сенсі цінності діловодної документації. У праці “Про закони 
історичного знання” (1866) він обстоював думку, що кожний діловод-
ний документ є певною частиною реальної історичної дії, а в сукупнос-
ті вони розкривають її становлення і зв’язки48. Доцільно підкреслити, 
що спостереження й висновки історика стосовно окреслення підходів 
до організації архівних документів і провідних принципів їх групуван-
ня були оперті на високу адміністративну культуру та чітко організо-
вані реєстратури установ Пруссії, де система фондоутворення знахо-
дилася, так би мовити, на поверхні. Вперше продуктивні ідеї стосовно 
сутності “принципу походження” та механізму його запровадження в 
архівну практику обґрунтовано Г. фон Зібелем у проекті “Правил упо-
рядкування документів таємного державного архіву” (1871) (далі – 
Правила), які згодом набули нормативного значення. У них було закрі-
плено вимогу про необхідність групувати документи відповідно до їх 
походження, а також заборонялося порушувати історично сформовану 
внутрішню структуру документів установи (§ 2, § 4 “Regulativ für die 
Ordnungsarbeiten in Preuss. h. Staatsarchiv vom 1. Juli 1881), її єдність та 
цілісність. 

Певна річ, напрацювання Г. фон Зібеля та його однодумців свідчили 
про серйозні кроки на шляху переборення спадку предметно-логічних 
схем і мали потужний потенціал для вирішення теоретичних і приклад-
них проблем фондової організації та внутріфондової систематизації до-
кументів. Утім німецькі архівісти суттєво обмежили можливості вико-
ристання “принципу походження” через інтерпретацію його виключно 
у формі міцно вкоріненого в практику німецьких архівів реєстратурп-
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ринципу, що вимагав обов’язкове збереження внутрішньої структури 
фонду попри незручність у використанні. У цих підходах відчувається 
також відгомін позитивізму з властивим йому спрямуванням уваги на 
те, що можна пізнати через факти і лише самі факти, констатацію “дій-
сного”, тобто емпіричне існування, у даному випадку – усталені про-
цеси документотворення і функціонування німецьких реєстратур.

“Принцип походження” ґрунтовно розроблявся в Італії та під на-
звою “історичний метод” (італ. metodo storico) був сформульований 
у середині ХІХ ст. Фр. Бонаіні (Francesco Bonaini, 1806–1874), ліде-
ром тосканської архівознавчої школи, представником нової генерації 
італійських архівістів, які розуміли цей принцип як основоположний 
в організації архівних документів. Свої міркування про нагальну по-
требу практичного впровадження цього принципу в діяльність тоскан-
ських архівів він підсумував 23 березня 1867 р. у доповіді, виголошеній 
перед членами Міністерства народної освіти: “З роздумів над тим, як 
архіви утворилися та зростали протягом століть, випливає найбільш 
точний критерій їхньої організації. Кожна ситуація з’являється, транс-
формується, зникає, краще сказати, звільняє місце для іншої ситуації, 
що виникає внаслідок соціальних змін, потреб, різного роду обставин. 
Свідчення про факти, хід подій залишаються в документах; вони біль-
шою чи меншою мірою мають порядок, назву. Отже, перше правило 
таке: поважати факти; друге правило: відновити їх, якщо зазнали змін. 
Це звичайно, виключає упередженість. Принаймні в нашому випадку 
більш потрібними є широкі знання з історії, аніж володіння штучними 
теоріями; адже в історії упорядник Архівів знаходить справжні елемен-
ти своєї науки, науки позитивної, застосованої зі здоровим глуздом. 
Коли людина приходить до великого Архіву, вона знає не стільки те, 
що там є, скільки те, що там може бути, і шукатиме не за предметом, 
а за установою...”49. На переконання Фр. Бонаіні, “історичний метод” 
отримав таке термінологічне формулювання не тому, що його основ-
на мета – сприяти вивченню історії, а тому, що він має міцну основу 
в історії, тобто його практичне застосування базується насамперед на 
історії установи та її архіву і саме вона є головною передумовою та 
фундаментом класифікації чи впорядкування документів архіву. При-
родно, що під класифікацією, зазначив архівіст, слід розуміти забез-
печення збереження або відтворення первісного порядку організації 
документів певної державної чи приватної структури, що склався іс-
торично, тобто як “порядок відповідно до права”, оскільки установа, 
причетна до їх створення, – це юридична особа, котра діяла в межах 
законодавства країни (публічного права) та в певну епоху, до якої на-
лежали її документи. Італійський учений-архівознавець Дж. Ченчетті 
(Giorgio Cencetti, 1908–1970) слушно відзначив, що з об’єктивного по-
гляду практичне застосування “історичного методу” сприяло вдоскона-
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ленню організації та формування архівів Італії не тільки завдяки тому, 
що його вихідні положення мають “історичну основу, і, зокрема, базу-
ються на історії установ, яка є обов’язковою під час його застосуван-
ня”, а через те, що для архівіста архів “доти залишається лише місцем 
зберігання документів, доки він не зуміє встановити історію установи, 
котра була їхнім творцем”50. 

У ході реформування архівної справи Італії принцип збереження 
первісного порядку організації документів, позначений терміном “іс-
торичний порядок” (італ. ordine storico), був зафіксований у ст. 7 Ко-
ролівського указу № 2552 від 27 травня 1875 р.51. Коментар до указу 
уточнював: “Після того, як документи зібрані, до них не можна за-
стосовувати жодних нововведень, жоден інший розподіл, ‹…› жодне 
інше впорядкування; ця вимога забезпечить збереження речей такими, 
якими вони сформувалися природним шляхом, розвивалися та відбува-
лися, і не дозволить домінувати мінливим бажанням архівістів”52. На-
далі принцип “ordine storico” став невід’ємною складовою італійського 
архівного законодавства і зобов’язав державні архіви Італії організо-
вувати документи “роздільно за міністерством, судом, управлінням, 
об’єднанням, нотаріусом, сім’єю чи особою, відповідно до історичного 
порядку справ та документів”.

У наступні десятиліття ХІХ ст. і на початку ХХ ст. “принцип по-
ходження” поступово набував статусу провідного в архівній науці та 
архівній справі Західної Європи. Важливу роль в його утвердженні ві-
діграла рефлексія вчених-істориків й архівістів, спрямована на удоско-
налення понятійно-термінологічного апарату архівної науки, ідеал на-
уковості, пошук нових технологій дослідження та вирішення широкого 
спектру прикладних проблем архівної галузі в межах позитивістської 
парадигми. 

Показовою у цьому сенсі є фундаментальна праця французьких авто-
рів – визначного вченого-історика, медієвіста, архівознавця Ш.- В. Лян-
ґлуа та палеографа і архівіста Національного архіву А. Штейна (Henri 
Stein, 1862–1940) “Архіви історії Франції” (Les archives de l’histoire de 
France, 1891), опублікована у трьох виданнях упродовж 1891–1893 рр.

Поважний науковий доробок Ш.-В. Лянґлуа становив комплекс 
праць з історії Франції епохи Середньовіччя, історичної бібліографії та 
методології історії. Як медієвіст він сформувався в Ecole des Chartes. 
Цей навчальний заклад, за словами О. Добіаш-Рождественської, у 
найгірші десятиліття французького університетського “риторизма” 
врятував медієвістику “пусть с известной подчас узостью синтеза, 
культивировавшую критическое изучение подлинных памятников и 
глубокое изучение строгого исторического мастерства: совокупность 
так называемых “вспомогательных дисциплин” – палеографии, дипло-
матики, исторических хронологии и географии, а также археологии и 
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истории искусства, помогавших изучать памятники вещественные”. 
Велике зацікавлення писемними історичними пам’ятками (особливо 
готикою) та глибокі їх знання, багатоаспектність і повнота охоплення 
історичних подій, опертих на науково-методичний апарат допоміжних 
дисциплін, майстерність критики історичних джерел і текстів були про-
відними рисами рефлексії вченого. Людина виняткової обдарованості, 
різнобічно освічена (прекрасно володів багатьма західноєвропейськи-
ми мовами), з великим ареалом знань та широкою ерудицією, відкри-
тий до всього нового й прогресивного, Ш. В Лянґлуа вже у молоді 
роки (26 років) став професором історії, майже все життя очолював 
у Сорбонні кафедру допоміжних історичних дисциплін, розбудовуючи 
французьку наукову школу історичної критики. Завдяки таким даним 
та отримавши відповідний науковий вишкіл, він став членом Академії 
написів і красного письменства (l′Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres), працював редактором авторитетного й цінного фахового ви-
дання “Histoire Littéraire de France”, яке ще від часів мавристів сприяло 
розвитку й збагаченню наукових традицій джерелознавства у Франції, з 
1912 р. – директором Національного архіву, цілком заслужено належав 
до плеяди провідних європейських істориків другої половини ХІХ ст. – 
початку ХІХ ст. Проте все життя шкодував, що йому не довелося пра-
цювати у відділі рукописів Національної бібліотеки, оскільки наукові 
уподобання та пріоритети історика набагато більше притягували його 
увагу до кодексів, ніж до pièces d’archives53.

У вказаній праці Ш.-В. Лянґлуа та А. Штейн прагнули поінфор-
мувати науковий загал про архівні скарби Франції та посприяти роз-
ширенню можливостей їхнього використання. Адже, на переконання 
авторів, ніщо так не перешкоджає розвитку історичної науки, як розпо-
рошеність джерел. На підставі значної за своїм обсягом роботи щодо 
збирання відомостей, критики та звіряння чисельних матеріалів їм вда-
лося здійснити рішучий та вельми ефективний крок для вирішення про-
блеми – сконцентрувати у виданні максимум необхідної для дослідни-
ків інформації, яка б забезпечила інтелектуальний доступ до архівної 
спадщини країни. Так, у студії презентовано архіви, що містили до-
кументи з історії Франції, кожному з них присвячено окрему описову 
статтю, де наведено дані про історію їх утворення, склад і хронологічні 
межі їхніх фондів, перелік друкованих і рукописних каталогів до них. У 
передмові Ш.-В. Лянґлуа акцентував увагу на необхідності подолання 
розпорошеності архівних документів, і зокрема подальшого проведен-
ня політики централізації архівної справи, започаткованої у часи Вели-
кої Французької революції. Спираючись на ідеї юриста та історіографа 
Ж.-Н. Моро (Jacob-Nicolas Moreau, 1717–1803)54, Ш.-В. Лянґлуа запро-
понував як один із найбільш ефективних, перспективних і фінансово 
не обтяжливих заходів – започаткувати концентрацію в Національному 
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архіві колекції друкованих каталогів про склад і зміст фондів, укладе-
них в інших французьких архівах. Після того, як склад колекції буде 
сформовано, на його думку, треба делегувати до місцевих і європей-
ських архівів фахівців для здійснення описування документів з історії 
Франції у тих фондах, що залишалися не впорядкованими55. Очоливши 
Національний архів, Ш.-В. Лянґлуа зобов’язав архівістів відділу сучас-
ної історії щорічно публікувати загальний опис фондів, що надійшли 
до головного архіву країни від міністерств і підвідомчих їм установ. У 
1924 р. був надрукований перший том опису з розлогою передмовою 
вченого, присвяченою історії створення Національного архіву56. 

1895 р. Ш.-В. Лянґлуа опублікував у “Revue internationale des 
archives, des Bibliothèques et des Musées”(1895, № 1) статтю під назвою 
“Наука про архіви” (La science des archives), в якій прагнув комплексно 
дослідити проблеми становлення і розвитку нової галузі історичного 
знання, наукової дисципліни – “науки про архіви”. Міркування істори-
ка зосереджуються навколо двох основних проблемних груп. Перша – 
це критичний аналіз й узагальнення досвіду розбудови архівної справи 
Франції за останні 100 років. На думку вченого, ґенеза архівів, їхня 
еволюція закономірно привели до конституювання науки про архіви. 
За його формулюванням, терміном “архів” слід позначати сукупність 
різноманітних автентичних актів і документів, що становлять інтерес 
для держави, провінції, міста, державної або приватної установи, ком-
панії чи особи*. Серед вагомих досягнень історичного розвитку архівів 
на теренах Франції він відзначив започаткування централізації архів-
ної справи, демократизацію доступу до архівів; створення спеціально 
обладнаних приміщень для зберігання архівних документів; правове 
регулювання їх експертизи цінності та утилізації. Лише після Фран-
цузької революції, підкреслив Ш. В. Лянґлуа, у зв’язку з утвердженням 
принципу публічності архівів, розпочався істотно новий етап у розви-
тку архівної справи: “практические цели архивов, прежде бывших, ‹…› 
арсеналами юридических доказательств своих прав, отходят на второй 
план; их заменяют цели научные: архивы обращаются в хранилища ис-
торических сведений”57. Такий підхід виразно свідчив про прагнення 
вченого зробити акцент на істотному підвищенні ролі та суспільного 
значення архівів, їх позиціонування як “лабораторій історії”. Потужний 
внесок у накопичення цих здобутків, зазначив Ш.-В. Лянґлуа, належить 
архівістам. Адже своєю повсякденною працею вони багато зробили для 
збагачення архівів новими цінними джерелами, забезпечення належної 
організації та збереженості їхніх документальних комплексів, створен-
ня довідкового апарату до них, подолання відчутних втрат і хаосу, які 

* Cit. p. 7:“On désigne sous le nom d’archives les dépôts des titres et des 
documents authentiques de toute espèce qui intéressent un État, une province, une 
ville, un établissement public ou privé, une compagnie, un particulier”.
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зазнали архіви у складні часи національної історії. Їм належить провід-
на роль у становленні архівної науки, саме вони визначають її сучасний 
стан і перспективний поступ. 

Друга проблемна група пов’язана з візією Ш.-В. Лянґлуа дисциплі-
нарного статусу архівної науки, окресленням шляхів її трансформації 
та удосконалення відповідно до потреб суспільства та розвитку нау-
кових знань. За його образним висловом, наука про архіви переживає 
“дитячий вік”, утім вже має певні цінні напрацювання теоретичного і 
особливо прикладного характеру, що застосовуються в організації та 
управлінні архівною справою, в широкому спектрі архівних процесів. 
Та все ж попри певні здобутки, зазначив Ш.-В. Лянґлуа, доведеться 
ще багато працювати для того, щоб вона дійсно посіла самостійне й 
самодостатнє місце у колі наукових дисциплін. Імовірно, що саме та-
ким історик бачив статус архівної науки на майбутнє і тому уважно й 
прискіпливо поставився до аналізу проблемних питань, пов’язаних з її 
подальшим розвитком. На його переконання, чим більше зроблено для 
її повноцінного поступу, тим виразніше прозирають суттєві прогали-
ни, окреслюється критичне ставлення до попередніх напрацювань і тим 
ширшими й складнішими постають завдання на перспективу. 

Як свідчить історична практика, визначення предмета науки осмис-
люється і формулюється не відразу, для цього потрібні певний досвід 
і формування стійкого дослідницького інтересу. Саме виходячи з цьо-
го, Ш.-В. Лянґлуа вважав серйозним недоліком відсутність ґрунтов-
ної рефлексії в царині архівної науки. Адже в Парижі, Палермо, Римі, 
Флоренції, Мадриді, Відні, з недавнього часу і в Марбурзі, теоретичне 
архівознавство (Archivoéconomie) й міжнародне архівне законодавство 
є предметом викладання, проте не опубліковано жодного посібника, ке-
рівництва, підкреслив вчений, де було б синтезовано набутий творчий 
досвід і новітні наукові ідеї та підходи. Отже, на часі – критичний ана-
ліз праць попередників і визначення нових напрямів досліджень. Серед 
першочергових завдань він назвав розроблення підручника з архівоз-
навства, який обов’язково містив би важливі нормативні документи та 
матеріли з досвіду управління архівами в різних країнах світу. Також 
історик висловив міркування про організацію повноцінного функціону-
вання архівної періодики, створення досконалого довідкового апарату 
в архівах і особливий акцент при цьому зробив на необхідності публі-
кації путівників, архівних оглядів, анотованих реєстрів, описів, також 
регулярного інформування суспільства про нові надходження до архі-
вів, підготовку бібліографічних видань. На увагу заслуговує ще одна 
надзвичайно важлива думка Ш.-В. Лянґлуа – започаткування міжна-
родного співробітництва архівістів, поглиблення наукових і професій-
них зв’язків, в яких він убачав запоруку вирішення актуальних теоре-
тичних і практичних питань архівознавства та архівного будівництва58.
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У контексті теми дослідження не можна обійти увагою ще одну 
працю Ш.-В. Лянґлуа, написану ним 1897 р. спільно з колегою Ш. Се-
ньобосом (Charles Seignobos, 1854–1942) – “Вступ до історичних сту-
дій” (Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. Introduction des études historiques) і 
оприлюднену в 1898 р. Ш. Сеньобос також був медієвістом, професо-
ром Сорбонни, досліджував середньовічну історію Франції та доби ІІ 
Імперії, автор студій з історії стародавніх цивілізацій – грецької й рим-
ської, працював у Національному архіві. Публікація була підготовлена 
на основі курсу лекцій з методології історії, який читали Ш.-В. Лянґлуа 
і Ш. Сеньобос у 1896/1897 навчальному році в Сорбонні. Довгий час 
вона вважалась “біблією позитивістського історизму” і до сьогодні не 
втратила своєї актуальності. Адже жодне сучасне дослідження з даної 
проблеми. не обходиться без посилання на неї. 

Праця продумано структурована і складається з передмови, трьох 
книг: “Книга 1. Предварительные сведения” з двома розділами – 
“Отыскание документов (эвристика)” та “Вспомогательные науки”; 
“Книга 2. Аналитические процессы”, до якої увійшов розділ “Общие 
условия исторического знания” і два підрозділи – “Внешняя подгото-
вительная критика” та “Внутрення критика”; “Книга 3. Синтетические 
процессы”; висновків і додатків – про викладання історії у середній та 
вищій школах Франції. Продуктивним у теоретичному й прикладно-
му значеннях виявилося розуміння обома вченими дидактичної функ-
ції праці та сконцентрованість їхньої уваги на писемних документах. 
Зокрема, в її передмові вони зазначили, що мали на меті розглянути 
широке коло питань: “Как удается узнать о прошлом то, что возмож-
но и что важно знать? Что такое документ? Как следует пользоваться 
документами для исторического сочинения? Что такое исторические 
факты? Как их нужно группировать в историческом труде?”59 і дати 
“новым студентам Сорбонны предварительное понятие о том, что 
представляет собою и чем должна быть история”60. Автори прагну-
ли прищепити майбутнім історикам вдумливе та грамотне ставлення 
до методів дослідження історичного матеріалу, вміння на його основі 
відокремити минуле від пристрастей сьогодення. Досвід власної педа-
гогічної діяльності виразно доводив, що через відсутність необхідних 
знань студентська молодь нерідко навіть не уявляла собі всю глибину 
складності завдань самостійного наукового студіювання і керувалася 
переважно “романтичним потягом до минулого”. 

Виклад основного матеріалу починається з промовистого тверджен-
ня – “история пишется по документам”. Поняття “документ” трактуєть-
ся у ній досить широко – “это следы, оставленные мыслями и действи-
ями некогда живших людей. Лишь очень немногие из человеческих 
мыслей и поступков оставляют после себя заметные следы; к тому же 
следы эти редко бывают долговечными: чтобы стереть их достаточно 
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простой случайности”61. При цьому історики не втомлювалися наголо-
шувати, що “За неимением документов, история обширных периодов 
прошлого человечества останется навсегда неизвестной. Ничто не мо-
жет заменить документы: нет их, нет и истории”62. І хоча в окремих 
місцях книги до числа документів віднесено не тільки писемні, а також 
речові джерела, праця виключно присвячена першим. 

У трьох книгах автори окреслили концепцію історичного пізнан-
ня, визначили три основні етапи опрацювання історичних документів і 
розкрили їхній головний зміст. 

1-й етап – “попередніх відомостей” – перша і одна з найголовні-
ших складових дослідної роботи історика, яку Ш.-В. Лянґлуа позначив 
терміном “евристика”, пов’язавши її сутність з ґрунтовним пошуком і 
збиранням документів, необхідних для вивчення того чи іншого питан-
ня (використання довідкового апарату архівів, бібліотек, музеїв, істо-
ріографічних й бібліографічних матеріалів, енциклопедичних видань). 
У зв’язку з цим він зробив екскурс в історію архівної справи Франції, 
зупинився на особливостях її розвитку в різні історичні епохи – Від-
родження, утвердження абсолютизму, і особливо докладно – під час 
Французької революції, яку вважав поворотним етапом у вирішенні 
важливих питань архівної справи країни. Не заперечуючи допущених 
з боку революційної влади “архівних крайнощів”, учений підкреслив 
перспективне значення головних досягнень її реформаторської полі-
тики в архівній галузі – започаткування централізації архівної справи, 
утвердження принципу публічності в діяльності архівів, концентрацію 
в їхніх сховищах цінних видів архівних документів. На його переко-
нання, всі ці починання треба закріплювати та удосконалювати, адже 
ефективність евристичної діяльності дослідників безпосередньо за-
лежить від раціонально організованої мережі державних архівів, гра-
мотної класифікації їхніх документів, від можливостей використання 
досконало розробленого довідкового апарату – системи каталогів, ар-
хівних описів, довідників. Не оминув увагою історик наявність при-
ватних колекцій, торгівлю цінними культурними пам’ятками. З цього 
приводу Ш.-В. Лянґлуа висловив сподівання, що настане час, коли дав-
ні історичні джерела обов’язково будуть зберігатися у відповідних дер-
жавних установах – архівах, бібліотеках, музеях, де отримають належні 
умови організації, збереження та доступу.

2-й етап – етап “аналітичних процесів” розумівся авторами як су-
купність логічних операцій, що охоплює зовнішню – підготовчу кри-
тику та внутрішню критику. Цей етап сприяє отриманню низки ав-
торських понять й свідчень про достовірні факти, однак, при цьому 
розрізнених, невпорядкованих, та відкриває шлях до наступного, більш 
складного і завершального етапу дослідної роботи – переходу від ана-
літичної критики документів до їх синтезу.
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3-й етап – етап “синтетичних процесів”, на якому в дусі позити-
візму розрізнені факти мають узагальнюватися, систематизуватися в 
наукове ціле. На цій основі, вважали історики, розкриваються більш 
глибокі, ніж просторові та тимчасові відносини поміж моментів дій-
сності, і кожен факт постає не ізольовано, а у взаємозв’язку з іншими її 
фактами й фрагментами. Окреслюється “загальна історична побудова”, 
що дозволяє здійснити історичний виклад матеріалу. 

У праці Ш.-В. Лянґлуа і Ш. Сеньобос презентували положення, 
якими, на їх переконання, повинен керуватися кожен фахівець у галузі 
історичної науки. Адже історик не створює, а саме відображає, рекон-
струює минуле на основі джерел, якими володіє, і його головне завдан-
ня полягає в тому, щоб зробити це грамотно. Відтворити історичний 
процес таким, яким він був насправді, можна лише за умови скрупу-
льозного системного опрацювання історичних джерел і, тим самим 
встановлення достовірності історичних фактів, підкреслювали вчені. 
Отже, основний принцип, покладений авторами в основу студії, – це 
забезпечення максимальної об’єктивності історичного знання. Рефлек-
сія Ш.-В. Лянґлуа і Ш. Сеньобоса мала значний вплив на подальший 
розвиток знань про сутність та природу історичних документів, форму-
вання теоретичних засад і прикладних прийомів їх опрацювання – від 
пошуку і виявлення, систематизації й класифікації до наукової крити-
ки, встановлення їхньої вірогідності та інтерпретації. Вона поглибила 
й збагатила в історико-культурній перспективі історичне джерелознав-
ство і загалом гуманітаристику напрацюваннями текстологічного, ґер-
меневтичного, інформаційного характеру. Окремо доцільно підкреслити 
важливість усвідомлення вченими та декларування тісного зв’язку між 
вивченням історичних джерел, їх ефективним використанням у науко-
вих цілях і розвитком архівної справи країни, зокрема, станом її цен-
тралізації, також організації та формування документів архіву, умовами 
інтелектуального доступу дослідницького цеху до архівної інформації.

Поняття “фонд” і науково-практичні підходи щодо його організа-
ції отримали подальший перегляд й опрацювання в Голландії, у посіб-
нику “Настанови до упорядкування та описування архівів (Muller S., 
Feith J. A., Fruin R. Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van 
Archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen 
in Nederland) (далі – Посібник), опублікованому 1898 р. Ця книга була 
схвально сприйнята у колі архівістів країн Західної Європи і впродовж 
наступного десятиріччя її переклали німецькою (1905), італійською 
(1908) та французькою (1910) мовами, а в 1940 р. – англійською. Авто-
ри Посібника, відомі голландські архівісти Й.-А. Фейт (Johan Adriaan 
Feith, 1858–1913), С. Мюллер (Samuel Muller, 1848–1922) і Р. Фру-
їн (Robert Fruin, 1857–1935), уважно вивчивши “організм” архівного 
фонду на підставі власного досвіду роботи в архіві, також на перетині 
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ідей французьких й німецьких архівістів, сформулювали своє розумін-
ня його сутності й основоположних принципів фондової організації 
архівних документів, озвучили кваліфіковані рекомендації стосовно 
експертизи цінності архівних документів, їх систематизації, описуван-
ня, створення довідкового апарату та подали інтерпретацію окремих 
архівних термінів. Посібник характеризується комплексним підходом 
до розгляду діяльності архіву – роз’ясненням специфіки організації до-
кументальних комплексів юридичних осіб-утворювачів та намаганням 
окреслити взаємозв’язок між різними архівними процесами та техно-
логіями. Це, зокрема, виразно виявилося в його структурній побудові, 
що поділяється на 6 розділів: 1) “Походження і склад архівосховищ”; 
2) “Впорядкування архівних документів”; 3) “Укладення архівних ін-
вентарів”; 4) “Запровадження інвентарів”; 5) “Інші вказівки щодо опи-
сування архівів”; 6) “Застосування окремих термінів й позначень”, до 
яких увійшло 100 параграфів. Кожен із параграфів містив стисле, ре-
тельно розроблене авторами положення або правило, що супроводжу-
валося вичерпними коментарями чи посиланням на їх джерело.

Перший розділ “Походження і склад архівосховищ” містить трак-
тування базового поняття архівознавства – “архівний фонд”, а також 
виклад питань організації документів на рівні архіву за фондовою сис-
темою, а саме: організація архівосховища, основні види фондів офіцій-
ного походження, що підлягають зберіганню в ньому, основоположні 
принципи та наукові засади визначення фондової належності, тобто 
віднесення документів до архівного фонду певної установи, методики 
фондування архівних документів. 

Авторами визначено архівний фонд як комплекс письмових, мальо-
ваних та друкованих документів, офіційно отриманих або складених 
органом влади чи її службовцями, за умови, що ці документи відповід-
но до їхньої функції мають залишитися на зберіганні у цьому органі 
влади або у цих службовців, фонд є органічним цілим*. Архівний фонд 
залишається комплексом документів навіть у разі наявності у ньому їх 
невеликої кількості, тобто як певної його частини, і в цьому випадку 
бажано відновити всі його історично сформовані частини. 

Відповідно до положень першого розділу Посібника в архіві мали 
зберігатися виключно фонди юридичних осіб, що утворилися внаслідок 
управління, яке здійснювалося певним органом влади або керівником та 
службовцями цього органу влади, чи установами, відомствами. Служ-
бовцями самостійно, поза межами управлінської державної структури, 

* Cit.  § 1: “Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte 
bescheiden, ex officio, ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner 
ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren, archief is een organisch 
geheel”.
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її діяльності, без зв’язку з нею, як і персоналом установи, що не вико-
нувала управлінські функції, творення архівних фондів не допускалося.

У § 2 Посібника наголошувалося, що архівний фонд є органічним 
цілим, він твориться самим фактом управлінської діяльності або по-
садовою особою, яка виконує її, та завжди віддзеркалює управлінські 
функції, а тому являє собою не штучно створену колекцію, а “живий ор-
ганізм”, з властивими йому історично обумовленими індивідуальними 
рисами та специфікою групування його документів. Якщо змінюються 
управлінські функції, відповідно зазнає змін і склад архівного фонду, 
а тому архівіст тільки на підставі ґрунтовного опрацювання самої істо-
рії архівного фонду, правил за якими відбулося його формування, ви-
вчення складу, змісту, діловодного оформлення документів за потреби 
може здійснити корекцію в структурній організації його документів. 
Автори свідомо уникали формулювання готових схем щодо впорядку-
вання фондів в архіві. На їх переконання, кожен архівний фонд має 
трактуватися окремо.

У § 3 Посібника зазначено, що управлінська діяльність у приват-
них структурах також є основою для утворення архівних фондів. Проте 
сімейні (родинні) фонди автори не вважали повноцінними архівними 
фондами, розуміючи їх як штучні зібрання документів, що не мали між 
собою органічного зв’язку. Редактор перекладу Посібника німецькою 
мовою зробив виняток для сімейних архівів монархів. 

Посібник містив настанови щодо необхідності розуміння архівіста-
ми принципових відмінностей між архівосховищем і архівним фондом. 
Для ілюстрації було подано шість основних видів архівів (архівних 
фондів), що мали зберігатися в архівосховищі: 1) архів установи, якій 
належить архівосховище; 2) архіви комісій та службовців, які знахо-
дяться у віданні цієї установи; 3) архіви установ або службовців, чиї 
права та функції передано до цієї установи; 4) архіви установ або служ-
бовців, над якими дана установа здійснює контроль та чиї архіви вона 
розмістила у своєму архівосховищі; 5) архіви, які розміщено у даному 
архівосховищі внаслідок певних адміністративних заходів; 6) архіви, 
що надійшли шляхом купівлі, дарування або застави(§ 4). 

У першому розділі висвітлено питання, пов’язані з організацією ар-
хівних фондів на рівні системи архівних установ з урахуванням таких 
важливих ознак, як історичні умови і місце їх створення, зміна консти-
туційних основ держави та її територіально-адміністративного поділу. 
У 1798 р. територія Батавської республіки у зв’язку з ухваленням нової 
конституції була розподілена на 8 департаментів і в кожному з них 
організовано архіви. На відміну від Франції, де аналогічні архіви по-
стали як новоутворені, в контексті започаткування централізації архів-
ної справи та з метою концентрації в їхніх сховищах архівних фондів 
різних юридичних осіб, у Голландії архіви департаментів було виріше-
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но організувати на базі раніше чинних архівів провінційних штатів. У 
результаті реорганізаційних заходів, окрім документальних комплексів 
колишніх архівів провінційних штатів, до їх складу було передано до-
кументи доменіальні, судових і нотаріальних установ, церков і монас-
тирів, чиї землі зазнали секуляризації. На початку ХІХ ст. департаменти 
було реформовано у провінції, а всі архіви, які функціонували на їхній 
території, передано у відання провінційної адміністрації. Поступово ці 
провінційні архіви переростали у державні архіви, де відкладалася вся 
закінчена у діловодстві документація. У зв’язку з цим постало питан-
ня раціональної організації документальних комплексів ліквідованих 
установ колишніх режимів. Законом від 1875 р. у Голландії було завер-
шено часткову централізацію архівної справи країни. Державні архіви 
підпорядковано Міністерству внутрішніх справ, а їхню мережу склали 
Головний архів в Гаазі та архіви в 11-ти провінціях63. У Посібнику вка-
зано, що архіви органів управління (архіви провінційних штатів, коле-
гій, судів, відповідних фінансових органів) або осіб, які здійснювали 
керівні функції, чиї права після 1798 р. перейшли до держави, повинні 
зберігатися в державних архівах головних міст провінцій, на території 
яких вони функціонували. У сховищах державних архівів в окрузі (як 
і в сховищах комунальних архівів) мали зберігатися: 1)  архіви старих 
окружних та департаментських (або комунальних) установ; 2)  архіви 
існуючих окружних (або комунальних) установ, оскільки їх туди пере-
дали; 3)  архіви установ, рад чи осіб, що їх функції перейшли до ста-
рих установ, провінційних або департаментських (або комунальних); 
4)  архіви рад або осіб, що функціонували на території провінції (чи 
комуни), які було внесено до архівосховища внаслідок адміністратив-
них заходів64.

Перший розділ також містив комплекс заходів і рішень стосовно 
уточнення фондової належності архівних документів юридичних осіб 
у разі реорганізації державної управлінської установи-фондоутворюва-
ча, що супроводжується зміною її повноважень, підпорядкування або 
ж повною ліквідацією з наданням усіх або частини її функцій іншій 
управлінській державній структурі. Зберігання в приміщенні архівос-
ховища кількох архівних фондів, що належать різним утворювачам, у 
жодному разі не означає їх об’єднання в єдиний архівний фонд. Архівні 
фонди треба ретельно відокремлювати один від одного та організовува-
ти за “принципом поваги до фонду”. Адже тільки таким чином забез-
печується їхня цілісність та непорушність. Якщо архівістами виявлено 
кілька примірників одного документа, необхідно визначити належність 
кожного з них до складу певних архівних фондів (§ 8). 

Як окремий історично сформований комплекс документів у Посіб-
нику розглянуто архівну колекцію. Архівісти повинні послідовно збе-
рігати її цілісність та не допускати розподілу документів між кількома 
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архівосховищами. Автори також зазначили, що на практичному рівні в 
архівосховищах окрім вказаних ними архівів (архівних фондів), архів-
них колекцій можуть також опинитися рукописи, які у разі їх виявлен-
ня підлягають вилученню та передаванню до бібліотек.

У другому розділі Посібника визначено головні завдання, наукові 
засади та практичні підходи щодо класифікації та впорядкування ар-
хівного фонду. Зокрема, у § 16 постульовано затверджений асоціацією 
голландських архівістів основоположний принцип класифікації архів-
них фондів – “принцип походження”, згідно з яким класифікація до-
кументів повинна базуватися на первісній організації архівного фонду, 
сформованої у своїх головних рисах в діловодстві установи-утворювача 
цього фонду. Практичне втілення цього принципу дозволяє максималь-
но зберегти або адекватно відновити структуру архівного фонду уста-
нови, адже вона утворилася не випадково, а природно стала наслідком 
діяльності. Зважаючи на те, що внутрішня структура документів фонду 
(тобто їх оригінальний порядок) переважно залежить від того, як до-
кументи сформовано під час ведення справ, автори наполягали на роз-
робленні чіткого первісного порядку організації документів установи, 
який буде слугувати основою для їх подальшого опрацювання в архіві. 

Й.-А. Фейт, С. Мюллер і Р. Фруїн припускали запровадження змін 
у первісний порядок організації фонду, але виключно з метою виправ-
лення тих можливих серйозних відхилень, що виникли через помил-
ки архівістів, або внаслідок змін у системі зберігання архівних доку-
ментів. При цьому вони підкреслювали, що архівіст повинен суворо 
дотримуватися вимог первісного порядку організації, тобто принципу 
походження, і під час упорядкування архівного фонду враховувати 
інтереси історичних пошуків лише у другу чергу, тобто не допуска-
ти найменших поступок штучним класифікаціям документів навіть за 
умови, якщо їх використання забезпечує більш сприятливі можливості 
для дослідників. У разі виявлення в архівному фонді помилково відне-
сених до нього документів їх необхідно приєднати до тих фондів, до 
яких вони повинні належати. 

У третьому і четвертому розділах подано правила і методики ар-
хівних робіт, що органічно пов’язані з класифікацією архівних доку-
ментів. Йшлося про методику складення архівних інвентарів, описів, 
які закріплюють організацію та систематизацію архівного фонду і ви-
конують облікові функції, також про описування архівних документів. 
Усвідомлюючи виняткову цінність документів Середньовіччя, голланд-
ські архівісти у п’ятому розділі зосередили увагу на специфічних осо-
бливостях їхнього архівного описування, а також висловили думку про 
доцільність публікації цих джерел. До шостого розділу автори внесли 
традиційні терміни з дефініціями, суто архівні, що називають окремі 
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процеси архівної діяльності, а також зі спеціальних історичних дисци-
плін (дипломатики, палеографії), діловодства, книгознавства.

Теоретичні та прикладні аспекти поняття “архівний матеріал”, “ар-
хівний фонд” і принципи фондової організації документів розглянуто 
у “Підручнику для архівної адміністрації, включаючи проблеми архівів 
війни і утворення архівів” (A Manual of Archive Administration, including 
the problems of war– archives and archive making) (далі – Підручник) ар-
хівіста, фундатора англійського архівознавства сера Ч. Х. Дженкінсона 
(Sir Charles Hilary Jenkinson), опублікованого 1922 р. у серії “еконо-
мічна та соціальна історія всесвітньої війни”. Головні завдання праці 
вбачалися автором у визначенні сутності та специфічних особливостей 
архівних документів, критеріїв їхньої цінності, засадничих принципів 
їх формування, організації та зберігання в архівах, в окресленні кола 
вимог до професійної компетентності архівіста. 

Розгляду цих питань підпорядкована структура Підручника, що 
складається з передмови і п’яти частин: “Вступу”, “Походження й роз-
виток архівів і правила архівознавства”, “Сучасні архіви”, “Організація 
архівів”, “Воєнні архіви” і додатків65. Оскільки праця англійського ар-
хівіста комплексно проаналізована І. Матяш у монографії “Архівознав-
ство: методологічні засади та історія розвитку”66, ми зосередимо лише 
увагу на розглянутих Ч. Х. Дженкінсоном проблемах, що є дотичними 
до теми нашого дослідження.

У першій частині Підручника автор підкреслив значення архівних 
джерел для дослідної праці в царині історії, тим більше, що відбулося, 
на його думку, зміщення фокусу історіописання від студіювання по-
статей героїчних особистостей, історичних подій та політичної історії 
до вивчення історії держави, права, економічної, соціальної історій, 
врешті історії установ. Цілком імовірно, що з часом ця диференціація 
історичної науки матиме тенденцію до поглиблення. Причини таких 
змін він убачав в істотному збільшенні історичного знання, великій за-
цікавленості істориків архівними джерелами та доступності архівів для 
дослідницької роботи. Жодна серйозна праця в галузі історичної науки, 
підкреслив архівіст, не може вийти у світ без ґрунтовного опрацювання 
історичних документів, без їх цитування або посилання на них. Від-
так значення архівного матеріалу для дослідників буде зростати, а тому 
архівісти повинні забезпечити збереження не тільки архівів минулих 
епох, а й створити умови для формування нових67. 

Тож цілком закономірно, що виклад своїх напрацювань Ч. Х. Джен-
кінсон розпочав з окреслення сутності поняття “архівний матеріал”, 
яке він позначив двома термінами – “Records” і “Archives”, надаючи 
перевагу другому терміну. Перший термін, на думку автора, є надто 
технічним і вузьким у своєму значенні, а перевага другого терміну 
пов’язана з його вживанням багатьма мовами. Проте і цьому терміну 
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бракує точності. Тому для нього однією з ключових проблем стало ви-
явлення істотних ознак, характеристик і властивостей “архівного мате-
ріалу” та обґрунтування на цій основі свого розуміння його сутності. 
Щоб дослідити цю проблему, Ч. Х. Дженкінсон звертається до історич-
ного досвіду створення й відкладання діловодної документації в адмі-
ністративних й судових державних установах, зародження і еволюції 
архівів, особливостей зберігання документальної спадщини в архівах 
Англії, аналізує специфіку її типолого-видової структури, особливо іс-
торичних джерел Середньовіччя.

Ч. Х. Дженкінсон вважав, що архівні документи – це матеріальні 
залишки розпорядчої або виконавської діяльності, яка здійснювалася в 
минулому, тобто первісно вони утворилися на рівні діловодства уста-
нови, становили органічну складову її офіційної діяльності та збері-
галися для забезпечення її власних інформаційних потреб. На думку 
автора, утворювачами архівних документів могли були не тільки дер-
жавні установи, а й приватні структури та окремі особи, що діяли у 
діловій чи офіційній сферах. Момент, коли документи стають архів-
ними, він пов’язував з їх виведенням в офіційному порядку з системи 
поточного зберігання. 

Підкресливши наукову цінність й практичне значення праці 
Й.- А. Фейта, С. Мюллера і Р. Фруїна, зокрема обґрунтованого ними 
фондового принципу класифікації архівних документів за принципом 
походження, вчений не міг обійти увагою деякі розходження у трак-
туванні поняття “архівний матеріал”. На його думку, голландські ар-
хівісти безпідставно не внесли до його змісту приватні книги або ре-
чові пам’ятки матеріальної культури, наголошуючи на доцільності їх 
передавання до музеїв або бібліотек. Такий підхід по суті призводив 
до порушення історично сформованого порядку формування складу 
документів фонду. Адже з огляду на багатоплановий, багатоаспектний 
характер діяльності офіційної установи вказані джерела могли цілком 
реально стати невід’ємною складовою її архівних документальних 
комплексів. Причини розбіжностей у поглядах архівістів полягали в 
суттєвих відмінностях систем зберігання архівних документів в Англії 
та континентальній Європі. Зокрема, в архівах Англії, наприклад, су-
дова документація зберігалася з особливою ретельністю, оскільки суди 
виносили обвинувачення, спираючись на попередній прецедент. Юри-
дичну силу мала засвідчена копія, часто з супровідними предметами, 
збережена відповідальними особами та видана з архіву. Для позначен-
ня предмета, який був фізично прикріпленим до певного документа або 
приєднаним до нього, на підставі безпосереднього з ним інформаційно-
го зв’язку англійські архівісти застосовували слово “annexed” (приєд-
наний)68. Певною специфікою відзначалося і приватне (сімейне) збері-
гання архівних документів, якому здавна в Англії було надано офіційне 
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значення. Вчений підкреслив, що він є прибічником встановлення для 
архівної спільноти єдиних уніфікованих керівних правил щодо класи-
фікації, опрацювання та зберігання архівних документів.

Узагальнивши свої міркування,Ч. Х. Дженкінсон встановив, що під 
поняття “архівний матеріал” підпадає “рукописный, машинописный и 
печатный материал с вещественными памятниками, составляющими 
его часть или присоединенными к нему …написанный или бывший в 
употреблении в процессе распорядительной или исполнительной (без-
различно, государственной или частной) деятельности, частью кото-
рой он является сам, сохраненный в дальнейшем лицом или лицами, 
ответственными за эту деятельность, и их законными преемниками, в 
их хранилищах, для их собственных справок”69. На його думку, “ар-
хівний матеріал” є фізичною частиною фактів, що утворився задля їх 
виживання*. 

За Ч. Х. Дженкінсоном утворення документів на рівні діловодства 
певної структури було цілком природним процесом, а їх накопичення в 
архівах відбувалося з метою, дещо відмінною від потреб у відборі для 
зберігання або використання в наукових цілях. Для вченого надзвичай-
но багато важила юридична сила “архівного матеріалу”, яка разом з ін-
шими якостями визначала його “практичну цінність” та функціональне 
призначення – бути легітимним доказом минулого.

Зважаючи на природу та специфіку “архівного матеріалу”, 
Ч. Х. Дженкінсон у вказаній праці, а також в інших студіях виділив 
чотири головні ознаки архіву: 1) неупередженість (англ. impartiality), 
оскільки він має слугувати для користувачів джерелом правдивих 
свідчень; 2) автентичність (англ. authenticity), що випливає з безпе-
рервного відповідального зберігання “архівного матеріалу” і дозволяє 
зробити висновок про його формальну достовірність, відмінність від 
документів, що не є архівними, а тому архівісти не повинні допуска-
ти наявності в архіві підроблених або сфальсифікованих документів; 
3) природний характер (англ. naturalness) архіву, до нього, на відміну 
від штучних колекцій музеїв, надходять документи, що сформували-
ся органічно для здійснення управлінської діяльності; 4) взаємозв’язок 
(англ. interrelationship), адже кожний документ в архіві потенційно тіс-
но пов’язаний з іншими документами, всередині та поза групою до-
кументів, в якій він зберігається, і його значення залежить від цих від-
носин. Саме цей взаємозв’язок між документами є характерною рисою 
архіву та визначає його головну сутність70.

Друга частина Підручника містить розгляд порядку надходження до 
архівів документів, їх фондової організації, особливостей обліку, забез-

* Cit.: Jenkinson H.  Reflections of an Archivist // A Modern Archives Reader: 
Basic Readings on Archival Theory and Practice. – Washington, D.C., 1984. – 
Р. 18: “are there: a physical part of the facts which has happened to survive”.
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печення збереженості. Зосередивши увагу на документах юридичних 
осіб, автор виділив три основні їх категорії, що відкладаються та на-
копичуються в діловодстві структурних підрозділів установи: 1) вхідні 
документи, які установа одержала від інших установ або осіб; 2) копії 
вихідних документів і 3) документи, що циркулюють в установі. Вра-
ховуючи, що в Англії установи могли існувати віками, але їхні функції 
та компетенція часто змінювалися, він подав можливі варіанти порядку 
приймання-передавання архівних документів, що мали на практично-
му рівні забезпечити реалізацію ідеї їх “безперервного відповідального 
зберігання”: 1) у разі, коли установа утворила свій архів, а її функції та 
компетенція залишаються без змін; 2)  у випадку ліквідації установи та 
передавання її функцій іншій установі; 3) коли деякі функції установи 
скасовано, проте вона продовжує свою повноцінну діяльність; 4) коли 
здійснено повну ліквідацію установи, що не супроводжується переда-
ванням її функцій іншій установі. У всіх випадках, підкреслено в Під-
ручнику, архівісти не повинні залишатися безсторонніми та надавати 
працівникам установ методичну допомогу. 

Ключовим у другій частині є сформульоване вченим поняття “ар-
хівна група”. Він відзначив, що в архівах континентальної Європи 
архівний фонд є основною одиницею класифікації й зберігання. Од-
нак на відміну від французьких і голландських архівістів вважав, що 
його сутність доцільно трактувати як “архивную группу и определять 
ее как архивный материал, отложившийся в деятельности учреждения, 
которое является органическим самодовлеющим целым, правомочным 
действовать самостоятельно (без необходимости в какой-либо допо-
лнительной или внешней власти) по всем вопросам (во всей их полно-
те), относящихся к его компетенции”71. Виокремивши в дефініції по-
няття юридичний аспект, Ч. Х. Дженкінсон при цьому пояснив, що не 
має значення кількісний склад адміністрації (одна особа або двадцять 
осіб), а також умови її утворення – на підставі законодавчого акту чи 
як результат певних обставин. Він передбачав закиди з боку архівіс-
тів, що сформульоване ним поняття “архівна група” є дещо ширшим 
ніж поняття “архівний фонд”. Проте, на його думку, це суто зовнішнє 
сприйняття, що не має принципового значення. Адже базовим прин-
ципом організації “архівної групи”, а за потреби її впорядкування, як 
і для архівного фонду, залишаються принцип походження та принцип 
неподільності її історично сформованої структури документів. У своїх 
міркуваннях учений спирався на ретельний аналіз історичних традицій 
утворення і функціонування органів державних влади та управління 
Англії, їх системи документування, особливостей діловодства і специ-
фіки формування їхніх архівів. Приміром, документальні комплекси 
окремих департаментів Воєнного міністерства Англії часів Першої сві-
тової війни являли собою повноцінні архівні фонди, що сформувалися 
в результаті діяльності цих структурних підрозділів саме як самостій-
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них виконавських органів. Тобто, як пише Ч. Х. Дженкінсон, то “були 
фонди у складі фонду”. Така практика організації архівних фондів офі-
ційного походження наштовхнула його на думку запровадити термін 
“архівна група”, за своєю суттю дотичного до сучасного – “об’єднаний 
архівний фонд”. Заслугою Ч. Х. Дженкінсона є те, що він зумів впри-
тул наблизитися до визначення поняття “об’єднаний архівний фонд” і 
окреслити його внутрішню структуру: 1) архівна група із зазначенням 
керівної установи при якій вона виникла; 2) архівні фонди окремих 
установ – структурних підрозділів цієї архівної групи; 3) відділи фон-
дів, що належали структурним підрозділам цих установ; 4) підвідділ, 
що відображає адміністративну функцію, яка сприяла утворенню архів-
них документів; 5) категорії окремих архівних документів; 6) одиниці 
зберігання у межах категорій документів72.

Значною подією в архівному світі стала праця визначного італій-
ського вченого-архівознавця Е. Казанови “Архівістика” (Archivistica, 
1928)73, підготовлена ним на основі курсу, прочитаного на факульте-
ті політико-економічних наук Римського університету. Присвятивши 
книгу “архівістам усього світу”, автор зосередив увагу на широкому 
колі проблем архівної теорії й практики – місце та роль архівів в житті 
суспільства, закономірності еволюції їх різних типів, базові принципи 
формування і організації архівних документальних комплексів, основні 
архівні процеси та технології, які забезпечують ефективність діяльності 
архіву щодо накопичення, збереження архівних документів та викорис-
тання архівної інформації. Крім глибоких знань та ерудиції, обізнаність 
автора у цих питаннях ґрунтувалась на його особистій причетності до 
міжнародної співпраці архівістів, зокрема він брав участь у роботі пер-
шого Міжнародного конгресу архівістів і бібліотекарів у Брюсселі.

Праця містить “Загальні зауваження” і чотири розділи: “Загальне 
зовнішнє управління архівом і документами”, “Чиста архівістика”, “Іс-
торія архівів та архівістика”, “Юридична природа архівів та їх викорис-
тання”. Відзначивши у “Загальних зауваженнях” утворення значного за 
обсягом переліку архівних понять, термінів, що потребують узгодження, 
автор вирішив присвятити цей розділ ґрунтовному вивченню етимології 
поняття “архів”. Студіювання проблеми він розпочав з розгляду історії 
виникнення та еволюції писемних документів, зосередивши увагу на 
природі актових документів, управлінської документації, її різновиду, 
організації, особливостях оформлення в діловодстві державних органів 
управління та акумулювання цього джерельного матеріалу в архівах. 
Далі він уважно відслідковував трансформацію поняття “архів” у реф-
лексії представників європейської архівознавчої думки ХІХ ст. – почат-
ку ХІХ ст. – К. Цинкернаґеля, Ш.-В. Лянґлуа, Й. А. Фейта, С. Мюллера 
і Р. Фруїна, Ч. Х. Дженкінсона та ін. і висловив критичні зауваження 
щодо розуміння цими авторами його суттєвих ознак.
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Своє розуміння поняття “архів” Е. Казанова окреслив у такому 
формулюванні: “Архив есть организованное собрание документов, при-
надлежащих какому-либо учреждению или индивидууму, составленное 
в процессе развития их деятельности и сохраняемое для достижения 
целей политических, юридических и культурных учреждения или ин-
дивидуума”74. Як бачимо, в семантичному сенсі архівознавець прагнув 
надати поняттю цілісний погляд, висловити всю повноту його значен-
ня, тобто активний та рецептивний характер, завдяки чому в дефініції 
окреслилися цінні складові:

– наявність організованої сукупності документів, утворювачем якої 
в коментарі до дефініції визнавались: суспільство, держава, її ор-
гани управління, корпорація, родина, окрема особа75; 

– акцент на органічному, історично сформованому зв’язку доку-
ментів з діяльністю їх утворювача – держави, установи чи особи, 
в якому концентровано відбився застосований автором фунда-
ментальний “принцип походження”;

– визначення цілей, яким має слугувати архів – політичним, юри-
дичним і культурним; перші дві ставали підставами для відокрем-
лення архівів від бібліотек і музеїв, чия діяльність, на відміну 
від архіву, підкреслено автором, була підпорядкована виключно 
культурним цілям.

У числі головних функцій архіву Е. Казанова назвав адміністра-
тивну, політичну й економічну, що мають здійснюватися з найменши-
ми затратами праці, коштів, персоналу, з опорою на раціональне ви-
користання робочого часу й архівних технологій. В цілому діяльність 
архіву, за висновком вченого, орієнтована на забезпечення цілісності 
та збереження документальних комплексів, що відображають “долгую 
работу исчезнувших поколений”76. На увагу заслуговує ще один аспект. 
За слушним висновком І. Матяш, у своєму розумінні архіву Е. Казано-
ва наблизився до наукових засад теорії віку архівів, що знайшла роз-
виток у повоєнній архівістиці. Він встановив межу поміж “живими” 
архівами (такими, що постійно поповнюються) – архівами установ 
і “мертвими” (тими, що не отримували надходжень), тобто архівами 
установ, які припинили свою діяльність. “Живі архіви” він ототожню-
вав із реєстратурою, виокремлюючи в її структурі три складові: а) архів 
поточний – для актуального діловодства; б) архів тимчасовий – для за-
вершених діловодством справ, які передбачалося зберігати тимчасово; 
в) архів загальний – структурний підрозділ для зберігання й викорис-
тання архівів77.

Спираючись на великий емпіричний матеріал, Е. Казанова здійснив 
детальний виклад розробленої ним моделі архівістики – науки про ар-
хіви (цей термін офіційно застосовувався в італійський архівознавчій 
школі з 1874 р.). Він відзначив, що архівістика знаходиться на почат-
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ковому етапі свого розвитку, втім, на його думку, пройдений шлях у 
справі розбудови архівної справи, який виходить за межі одного поко-
ління або країни, узагальнення накопиченого архівістами історичного 
досвіду щодо збирання, зберігання та використання архівних докумен-
тів, дають багато цінного матеріалу для окреслення її предметної сфери, 
структури, змісту. Предметом дослідження архівістики автор визначив 
широке коло специфічних для цієї наукової дисципліни питань теоре-
тичного й прикладного значення, що дозволяють зробити висновок про 
її самостійне місце серед спеціальних історичних дисциплін. Вчений 
виділив у структурі архівістики три головні, на його переконання, скла-
дові частини78, розгляду яких присвятив окремі розділи книги: 1) за-
гальне зовнішнє адміністрування архіву, або як називають його німці – 
архівоекономія, що охоплює питання архівних будівель, приміщень, їх 
оснащення, розміщення документів в архівосховищах, а також “архівну 
гігієну”, безпосередньо пов’язану з режимом і засобами оптимального 
зберігання майна й документів, забезпечення їхньої цілісності та запо-
бігання втратам (захист матеріальної основи документів, їх реставра-
ція тощо); 2) внутрішня організація архівів або чиста архівістика, до 
якої автор включив короткий екскурс в історію діловодної та архівної 
регламентації, зробивши при цьому важливий висновок про генетич-
ний зв’язок між архівами установ і відомств та історичними архівами, 
що склався у країнах Західної Європи, розглянув питання експертизи 
цінності архівних документів, принципів їх організації на рівні архіву, 
обліку, створення довідкового апарату; 3) аналіз юридичного статусу 
архіву і забезпечення доступу користувачів до його документів. Ав-
тор визнав доцільним подати матеріал з історії архівів та архівознавчої 
думки в окремому підрозділі між другою та четвертою частинами, ар-
гументуючи такий підхід істотним впливом юриспруденції, публічного 
права на кодифікацію діяльності архіву. Його теоретичні та науково-
методичні підходи щодо висвітлення матеріалу сповна вписувалися у 
межі позитивізму – прагнення об’єктивності, засаднича ідея про еволю-
ційний розвиток архівів на тлі поступу архівознавчої думки, наявність 
великої кількості фактів, значних і другорядних, з історії архівної спра-
ви Італії та країн Західної Європи, також назв установ, архівів, музеїв, 
прізвищ власників сімейних архівних фондів і приватних колекцій, по-
силання на численні нормативні акти архівного законодавства, праці 
істориків і архівознавців, наукові інституції, періодичні, бібліографічні 
та довідкові видання.

Заслуговують на увагу міркування Е. Казанови про методику екс-
пертизи цінності архівних документів, методи й принципи їх організації 
та впорядкування – хронологічний і алфавітний, принцип походження, 
принцип територіальності архівів, розв’язання питання про недоціль-
ність використання в архіві децимальної системи викладені у розділі 
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“Чиста архівістика”. Вчений розумів експертизу цінності документів як 
важливий інструмент наповнення архівів науково й суспільно цінними 
документами та виявлення тих документів, що підлягали знищенню. 
За його висновком, в умовах суттєвого зростання обсягів документації 
роль експертизи цінності архівних документів набула особливої ваги, 
адже “…архив не может быть ни кладбищем, ни складом макулатуры: 
он должен содержать и хранить бумаги, имеющие ценность. Ценные 
документы,…не могут быть погребены под балластом, если мы хотим, 
чтобы этот институт сохранил всю свою важность, все благородство 
и высоту целей”79. Відсутність надійно вкоріненої традиції грамотної 
постановки відбору документів для постійного зберігання або їх ви-
лучення, встановлення чітких критеріїв цінності документів загрожує 
архівам серйозними втратами документальних скарбів, підкреслив 
Е. Казанова. Виразним доказом висновку вченого слугують наведені 
ним на сторінках студії сумні приклади з історії архівної справи кра-
їн Західної Європи, особливо за часів Великої Французької революції, 
коли через невігластво під абсолютно нічим не обґрунтоване знищення 
підпадали як окремі цінні документи, так і цілісні документальні комп-
лекси. Е. Казанова висвітлив обов’язковий мінімум головних принци-
пів і методів, якими повинні керуватися архівісти у цій відповідальній 
ділянці архівної роботи. Вчений підкреслив, що архівісти під час роз-
бирання документів повинні приділити максимальну увагу ретельному, 
комплексному їх вивченню (зміст, походження, ступінь збереженості, 
зовнішні особливості тощо). Наскрізною є його думка про те, що зни-
щувати архівні документи допустимо тільки за наявності для цього 
об’єктивних наукового обґрунтованих підстав80. 

Е. Казанова не втомлювався наголошувати, що архівісти повинні у 
кожному конкретному випадку вміти грамотно послуговуватись базо-
вими принципами, методами й технологіями архівної роботи та праг-
нути до її канону – забезпечення цілісності, недоторканості документів 
архіву та незмінності історично сформованого порядку їх групування. 
Живильним підґрунтям досягнення цих вкрай бажаних якісних показни-
ків, на думку вченого, є продуктивний історичний досвід європейської 
архівістики у справі творення основоположних принципів класифікації 
архівних документів, які він пов’язав з “принципом поваги до фондів” 
(respect des fonds) – у Франції, “принципом виникнення” (principle of 
origin) – в Англії, провенієнцпринципом (Provenienzprinzip) – у Ні-
меччині, “принципом походження” (Herkomstbeginsel) – в Голландії, 
“принципом походження” (principio de procedencia) – в Іспанії81. 

Значну увагу Е. Казанова приділив розгляду проблеми повернення 
архівних документів у контексті зіставлення принципу походження й 
принципу територіальності архівів, яке набула особливої актуальності 
після Першої світової війни у зв’язку зі змінами стосовно змісту ар-
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хівних активів низки європейських країн. Зокрема, Австрія відповід-
но до положень Сен–Жерменської угоди мала передати після розпаду 
Габсбурзької імперії новоутвореним країнам – Польщі, Угорщині, Че-
хословаччині, Югославії місцеві архіви, що знаходилися на їхніх те-
риторіях, і документальні комплекси з її центральних архівів. Також 
у вказаній угоді йшлося про передавання нею Бельгії, Іспанії та Італії 
окремих комплексів архівних документів, котрі було вивезено з те-
риторій цих країн під час їх входження до складу імперії Габсбургів. 
Практичним вирішенням цих питань займалася відповідна міжнарод-
на структура – Комісія з отримання документів після Першої світової 
війни від Австрії, у складі якої разом з іншими членами італійської 
делегації довелося працювати Е. Казанові. Отже, вчений був цілком 
свідомий того, наскільки складними виявилися шляхи вирішення цих 
проблем у правовому полі з урахуванням різноманітних версій, позицій 
та підходів з боку представників країн-учасниць. 

Спираючись на певні ініціативи та пропозиції членів італійської 
делегації, поза сумнівом, Е. Казанова слушно зазначив, що комплекс 
проблем, пов’язаних з розподілом архівних документів, має вирішу-
ватися на основі міжнародної співпраці, взаєморозуміння, правових 
норм і особливо на підставі базових принципів архівної науки. На його 
думку, поверненню підлягають архіви, архівні фонди, окремі архівні 
документи, що були незаконно вивезені з території їх походження вна-
слідок пограбування або різних типів передавання. Перш за все, на-
голосив він, саме “Габсбурские и наполеоновские ограбления архивов 
входят в эту категорию, хотя они и прикрывались маской более или 
менее добровольных и не вынужденных дарений”82. У цьому сенсі його 
позиція вченого-гуманіста, який опікувався не тільки збереженням ар-
хівної спадщини своєї батьківщини, але й Західної Європи, була по-
слідовною – архівні документи належать території, де вони історично 
утворилися, а відтак ці документи мають поділяти її долю.

Отже, підводячи підсумок розгляду порушеної у статті проблеми, 
зазначимо, що попри наявність певних обмежень й суперечностей, 
праці розглянутих вище авторів є виразним свідченням вдосконалення 
форм рефлексії архівознавчої думки другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст., її руху до теоретичного осмислення проблем архівної галузі 
та розроблення на цій основі науково-методичних засад архівних про-
цесів й робіт. У найзагальнішому вимірі ці тенденції віддзеркалюють 
одне з безперечних досягнень західноєвропейської архівної науки – 
розроблення “принципу походження”. Його сприйняття європейською 
архівною спільнотою як базового принципу фондової організації до-
кументів на рівні архіву, стало результатом розуміння закономірнос-
тей утворення докуменів в діяльності державних установ і значущості 
діловодної документації в наукових цілях. Запровадження “принципу 
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походження” в практичну діяльність архівів посприяло утвердженню і 
подальшому розвитку ще одного базового поняття архівознавства і ар-
хівної справи – “архівний фонд” як сукупності історично сформованих 
і пов’язаних між собою документів, що утворилися в діяльності уста-
нови або особи, як основної класифікаційної одиниці та його відокрем-
ленню від поняття “колекція”, сформованого бібліотечною практикою 
на засадах “принципу пертиненції”. Важливим й перспективним на-
слідком утвердження “принципу походження” стало визнання архівіс-
тами “принципу неподільності фонду”, яким заборонялося роз’єднання 
фондів, створення з документів штучних утворень колекційного типу, 
а також розуміння прямого зв’язку внутріфондової систематизації до-
кументів з історично сформованою фондоутворювачем внутрішньою 
структурою архівного фонду.
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Проанализирована разработка теоретических и практических аспектов 
фондового принципа организации архивных документов архивистами Голлан-
дии, Италии, Германии, Франции.
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The article deals with the tendencies of the development of archival science 
and affairs in France, Germany and Italy.

Keywords: the archival science; the archival affairs; the arrangement of archi-
val documents; the historical science.
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в. м. вороНіН*

діяльНість україНської держави гетьмаНа
павла скоропадського та директорії уНр

щодо створеННя державНої НагородНої системи
Досліджено історію системних пропозицій стосовно створення нагород-

ної системи гетьманської Української Держави, підготовлених комісією Го-
ловного штабу під керівництвом полковника Галича, їх детальний зміст, а 
також історію створення нагородної системи Директорії Української Народ-
ної Республіки, зокрема нереалізовані проекти, що готувалися у Військовому 
міністерстві та в інтендантському відділі Генерального штабу. 

ключові слова: Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського; 
нагородна система; сотник Борис Монкевич; Головний штаб; комісія пол-
ковника Галича; Директорія Української Народної Республіки; відзнаки Рес-
публіки та Слави України; Залізний хрест; орден Визволення; Генеральний 
штаб; Військове міністерство; нагородні статути.

Керівництво УНР періоду Центральної Ради, незважаючи на по-
стійні гучні заяви щодо державотворення, не зробило жодного кроку 
у напрямі створення власної нагородної системи, що неодмінно в усі 
часи було не тільки невід’ємною, але й вкрай важливою справою будь-
якої державності.

Перші спроби створення вітчизняної нагородної системи були здій-
снені лише в період Української Держави гетьмана Павла Скоропад-
ського. Підготовлений у цей час проект створення за європейськими 
зразками нагородної системи не був реалізований зовсім не з вини його 
розробників та керівництва гетьманської держави. Підняте Директо-
рією за негласної, але дуже активної підтримки більшовиків збройне 
повстання проти законної влади поклало край існуванню Української 
Держави, а разом з тим і розробленню проектів нагородної системи, до 
реалізації яких залишилося тоді зовсім небагато часу.

Найповніше проект нагородної системи Української Держави опи-
саний у рукописі колишнього сотника гетьманської армії Бориса Мон-
кевича під назвою “Організація регулярної армії Української Держави 
1918 року”, який зберігається в Центральному державному історично-
му архіві України, м. Львів1. Про це унікальне історичне джерело вже 
йшлося у дослідженні “Українська фалеристика. З історії нагородної 
спадщини”2, а ще раніше – у тритомнику “Нагороди України. Історія, 
факти, документи”, що вийшов друком у 1996 році3.

* Воронін Віктор Миколайович – кандидат історичних наук, перший 
заступник Голови Державної архівної служби України.
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Однак значення цього архівного документа для розуміння генези 
нагородної системи України, на нашу думку, настільки важливе, що він 
потребує більш докладного розгляду, ніж у зазначених працях. 

На жаль, про автора цього фундаментального дослідження прак-
тично нічого невідомо крім того, що він був на службі в армії Україн-
ської Держави. Узявши до уваги його надзвичайно велику обізнаність, 
можна стверджувати, що він якийсь час служив в одному з вищих ке-
рівних органів українського війська – особистому штабі гетьмана, Го-
ловному штабі (менш вірогідно – у Військовому міністерстві) й зміг 
вивезти в еміграцію деякі документи щодо створення Збройних Сил 
Української Держави. Враховуючи величезну кількість фактологічного 
матеріалу у праці Б. Монкевича, вкрай важко уявити, що він міг зі-
брати його в еміграції самостійно чи навіть за розрізненими архівами 
гетьманців (всі головні архівні джерела з цього питання залишилися в 
Радянській Україні).

Б. Монкевич хотів, щоб його рукопис був надрукований, і з цією 
метою надіслав його влітку 1938 року з Варшави, де проживав в емі-
грації, до відомого львівського видавництва “Червона Калина”. У су-
проводньому листі редактору видавництва він написав: “Надсилаючи 
мою працю “Організація регулярної армії Української Держави 1918 
року” прошу її надрукувати на сторінках “Літопису Червоної Калини”4. 
У видавництві відразу зрозуміли значення цієї праці, про що свідчить 
резолюція редактора “Негайно відписати!”5.

Після цього редакція відповіла автору, що “радо вмістить цю Вашу 
працю”6, й рукопис почали готувати до друку на сторінках “Літопису 
Червоної Калини” в наступному році, однак його виходу у світ пере-
шкодили події вересня 1939 року. Праця сотника зберігалася в архі-
ві донині, й викладений у ній проект створення нагородної системи 
Української Держави так і залишився невідомим дослідникам до часів 
незалежності.

Б. Монкевич у своєму рукописі чітко наголошує на тому, що по-
чаток створення державної нагородної системи України став можли-
вим виключно завдяки тому, що в Україні замість не здатної до дер-
жавотворення Центральної Ради влада перейшла до обраного на з’їзді 
хліборобів гетьмана Павла Скоропадського (альтернативою цього було 
введення прямого окупаційного правління німецького та австро-угор-
ського командування на території України).

При цьому автор розглядав (на що мав достатні підстави, врахову-
ючи тогочасну ситуацію в Україні та стан розробки нагородної системи 
саме в структурі Головного штабу) державну нагородну систему ви-
ключно як складову частину будівництва Збройних Сил. Це стосується 
навіть й державних відзнак, що не мали суто військового характеру, 
але вони все одно розроблялися саме в структурі Головного штабу.
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Стан справ, за яких стала нарешті можлива розробка повноцінної 
нагородної системи України, Б. Монкевич охарактеризував наступ-
ним чином: “29 квітня 1918 року на Всеукраїнському Хліборобському 
З’їзді, що відбувся в Києві при участі 8.000 осіб, був проголошений 
Гетьманом Всієї України генерал Павло Скоропадський. До нього і пе-
рейшла вся влада в Україні, репрезентована досі Центральною Радою. 
Республіка перестала існувати, її замінила монархія.

Згідно з законом про тимчасовий державний устрій України, Вер-
ховним Вождем Української Армії і Флоту став Гетьман Павло Ско-
ропадський. Розуміючи, що підстава і запорука існування Української 
Держави це армія, гетьман, як визначний військовий діяч, звернув свої 
турботи головно на організацію регулярної української армії на загаль-
ноприйнятих в європейських державах основах та озброєної згідно 
найновішим вимогам військової техніки, а також на утворення сильно-
го флоту на Чорному морі. 

Але факт окупації України арміями Осередніх Держав не давав в 
тій справі Гетьманові вільної руки…

Діставши від попереднього Уряду незначну військову спадщину 
Гетьман з перших же днів приступив до продовження підготовчої пра-
ці до формування регулярної армії, відкидаючи в основі той міліційний 
принціп організації війська, що мав прихильників серед чільних вій-
ськових попереднього Уряду”7.

Можна констатувати, що відкидаючи збанкрутілий міліційний прин-
цип формування Збройних Сил, гетьман логічно прийшов до висновку 
щодо необхідності створення нагородної системи, яка є обов’язковою 
саме для регулярної армії.

А в тій вкрай складній ситуації (що однаково стосувалось як зо-
внішньої, так і внутрішньополітичної боротьби), в якій знаходилась но-
востворена Українська Держава, введення такого важливого заохочен-
ня для військових, як державні нагороди, мало принципове значення.

Тому цілком логічним було створення саме при Головному штабі 
“Комісії по виробленню військових орденів”. Комісію очолював полков-
ник Галич, а її членами стали відомі діячі мистецтва В.Модзалєвський 
та Г. Нарбут8. Функції останніх явно обмежувалися лише розглядом 
зовнішнього вигляду державних нагород, тому головним творцем про-
екту нагородної системи Української Держави слід вважати саме пол-
ковника Галича.

Б. Монкевич так описує вироблений комісією Головного штабу 
остаточний варіант нагородної системи, яка складалась з двох типів 
державних нагород – хрестів і власне орденів: 

“Залізний хрест” – за визвольну боротьбу
Орден Князя Ярослава Мудрого – за заслуги на громадському полі
Орден св. Ольги – за заслуги жінок на громадському полі



51СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Хрест св. Князя Володимира Великого – за державну цівільну 
службу.

Орден св. Архистратига Михайла – за військову хоробрість /як рос. 
Юрий-Победоносец/

Хрест і Зоря Слави і Відродження України”9.
Як можна бачити з цього проекту, фактично компетенція комісії 

була значно ширшою, ніж випливало з її назви. У проекті затверджу-
вались критерії, згідно з якими мали нагороджувати орденами князя 
Ярослава Мудрого, святої Ольги, святого князя Володимира Великого 
та Хрестом і Зорею Слави і Відродження України – з шести запропоно-
ваних комісією державних нагород три було суто цивільними, а однією 
могли нагороджуватися як військові, так і цивільні. Тобто можна кон-
статувати, що мова йшла про створення державної нагородної системи 
Української Держави в цілому.

Якщо проаналізувати сутність пропонованої нагородної системи, 
то зрозуміло, що вона (як і Збройні Сили Української Держави в ціло-
му) була створена, за словами Б. Монкевича, на “загальноприйнятих в 
європейських державах основах”. У той же час вона принципово не від-
різнялася й від старої нагородної системи Російської імперії (звернемо 
увагу на пряме посилання на російський орден святого великомученика 
Георгія), яка також була побудована за європейськими принципами.

Єдине, що відрізняє проект нагородної системи від нагородних 
систем, які діяли на той час у європейських державах, та старої наго-
родної системи Російської імперії, це її надзвичайно спрощений вигляд 
(хоча й повністю зберігає головні принципи побудови).

Останнє, безумовно, пояснюється тим, що в складних умовах іс-
нування Української Держави в 1918 році була потрібна саме гранично 
спрощена нагородна система, яку можна було б негайно ввести у дію 
без складних процедур. 

Напрацювання у сфері створення власної нагородної системи пері-
оду Української Держави були достатньо ефективно використані у часи 
Директорії УНР.

Для Директорії питання створення власних державних нагород на-
було особливо великого значення враховуючи, що УНР весь час свого 
існування перебувала у стані війни відразу з кількома противниками. 
Тому нагороди повинні були стати не тільки вагомою ознакою держав-
ної незалежності, а й надзвичайно важливим заохоченням для війська. 
Однак, незважаючи на постійну й досить послідовну роботу у цьому 
напрямку керівництва УНР та розробку відповідних детальних пропо-
зицій, до кінця Громадянської війни нагородна система так і не була 
створена. Отже, дослідження роботи у нагородній сфері Директорії 
УНР являє собою не тільки історичний інтерес – значною мірою ці 
проекти (як і проекти гетьманського періоду, про які йдеться у руко-
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писі сотника Бориса Монкевича10) вплинули й на створення нагородної 
системи незалежної України. 

Як сказано в фундаментальній праці з історії вітчизняної фале-
ристики “Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини”: 
“….розуміння необхідності створення власної повноцінної нагородної 
системи з різних за статусом нагород (орденів, хрестів, медалей тощо) 
визрівало поступово, зі становленням незалежної України, розбудови її 
державних інститутів, включаючи в першу чергу ті, що повинні відпо-
відати за створення й функціонування нагородної системи”11.

Сумні уроки Центральної Ради були сповна враховані Директорі-
єю, і це спонукало її керівництво активно зайнятися створенням влас-
ної нагородної системи.

Після антигетьманського перевороту і приходу до влади Директорії 
перед новою владою також постало (з тих же самих причин, що й в 
гетьманській Українській Державі, яка перестала існувати) на порядку 
денному питання створення власної нагородної системи. Про те, яке 
значення надавалося цьому керівниками Директорії, свідчить той факт, 
що вже 10 січня 1919 року уряд Директорії (Рада Народних Міністрів 
УНР) ухвалив рішення про заснування перших нагород новоствореної 
республіки – відзнак Республіки та Слави України. 

При цьому очевидно, що за основу нагородної системи УНР була 
взята розроблена раніше гетьманська система, але вона була ще до-
датково спрощена, навіть у порівнянні з нагородним проектом сотника 
Б. Монкевича. Таке граничне спрощення пояснюється тим, що станови-
ще УНР порівняно з Українською Державою було ще більш складним 
і уряд вкрай потребував створення власних нагород для відзначення 
військових та своїх найвідданіших прихильників. Зрозуміло, що проста 
нагородна система надавала можливість запровадити нагороди набага-
то швидше.

Про терміновість цих дій свідчить, перш за все, той надзвичайно 
красномовний факт, що не були розроблені навіть найкоротші статути 
запроваджених відзнак Республіки та Слави України. Також не був на-
віть ескізно розроблений і зовнішній вигляд новостворених нагород. 
Фактично Директорія затвердила лише назви нових державних наго-
род, однак і це був важливий крок з огляду на те, що гетьман Павло 
Скоропадсьский з квітня до грудня 1918 року так й не пішов далі роз-
роблення проектів.

Тому майже відразу після постанови Ради Народних Міністрів – 
24 січня 1919 року Директорія прийняла спеціальний закон, що регу-
лював головні питання створюваної нагородної системи.

Про значення цього закону свідчить, зокрема, те, що його підписа-
ло фактично все керівництво Директорії. Під законом стоять підписи 
Голови Ради Народних Міністрів В. Чеховського, за військового міні-
стра начальника канцелярії Військового міністерства отамана Галкина. 
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Затверджений закон “іменем Української Народної Республіки” був 
Головою Директорії В. Винниченком, членами Директорії Петлюрою, 
Андрієвським, Макаренком, членом-секретарем Ф. Швецем та посвід-
чений в.о. державного секретаря М. Корчинським12.

Нагородний закон, хоча і був дуже коротким, лише чотири пункти, 
але при цьому регулював основні складові новостворюваної системи 
державних нагород.

Пункт перший регулював носіння нагород колишньої Російської 
імперії. Ним було заборонено “ношення на території Української На-
родної Республіки як орденських, так і інших зовнішніх відзнак бувшої 
Російської держави, за винятком Георгієвського хреста та Георгієвської 
зброї”13.

Звернемо особливу увагу на те, що за загальної заборони носіння 
нагород колишньої Російської імперії виняток становили лише Георгі-
ївські хрести (зрозуміло, що мався на увазі як офіцерський орден Свя-
того Георгія, так і знак ордена Святого Георгія, яким нагороджувалися 
солдати та унтер-офіцери) та зброя. Це було зроблено з тією метою, 
щоб в армію Директорії йшли військові з ціннім досвідом Першої сві-
тової війни, для яких було важливо збереження права на носіння най-
більш шанованої в Російській імперії бойової нагороди.

Другим пунктом встановлювалася особлива відзнака за участь в ан-
тигетьманському повстанні, що повинно було згуртувати навколо Ди-
ректорії найвідданіших її прихильників. Як було сказано, встановлюва-
лася “зовнішня відзнака” “на пам’ять останньої боротьби з гетьманом 
та його урядом” та надавалося “право носіння її всім, хто брав ту чи 
іншу участь у цій боротьбі”14.

Третім пунктом засновувалася власне перша державна нагорода 
УНР двох ступенів для нагородження як цивільних, так і військових. Як 
було сказано: “Встановити особливу відзнаку Республіки двох ступенів 
для тих громадян України, котрі особливо відзначилися своєю працею 
по відродженню України як в останній боротьбі проти гетьмана та його 
уряду і за весь час відродження Української Народної Республіки”15.

Четвертим пунктом встановлювалася суто військова нагорода за 
відзнаку в бою (фактично вона була аналогом російського Георгіїв-
ського хреста, яким у білих частинах продовжували нагороджувати 
у Громадянську війну). Як було сказано: “Встановити відзнаку Слава 
України двох ступенів для тих старшин і козаків, котрі виявили своє 
лицарство в бою”16. Відзначимо при цьому, що на відміну від Георгіїв-
ських нагород Російської імперії відзнака Слава України не поділялася 
на офіцерську (старшинську) та солдатську, що повинно було додатко-
во засвідчити демократизм влади Директорії.

Також слід звернути увагу на те, що у законі Директорії немає вза-
галі слова “орден”, хоча засновані нею нагороди Республіки та Слави 
України повністю підпадають під цю дефініцію. Замість цього вико-
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ристовується лише назва “відзнака”. Це також пояснюється намаган-
ням Директорії будь-що підкреслити свій демократизм, враховуючи, 
що революційна пропаганда зробила у свідомості більшості населення 
ордени однією з головних ознак “старого режиму”.

Цей закон започаткував створення нагородної системи УНР, й 
вона, незважаючи на вкрай важкий період Громадянської війни, роз-
вивалася й далі. 

Але закон від 24 січня так і залишився на папері – визначені у 
ньому відзнаки не були вироблені, їх статути не розроблені, а жодного 
нагородження так й не відбулось. Це можна пояснити не тільки ситуа-
цією Громадянської війни з постійною зміною лінії фронтів, але і тим, 
що керівництво УНР розуміло недосконалість закону та необхідність 
вироблення досконалішої моделі (в тому числі її наближення до уста-
лених європейських фалеристичних стандартів).

Зрозуміло, що в умовах, коли головним для існування УНР була 
перемога на фронтах, вся увага приділялася саме заохоченню військо-
вих.

Показово, що, як і раніше в Українській Державі, розробка нагород 
(бойових хреста та медалі, що було кроком до повернення традиційної 
нагородної системи) була доручена військовим. З квітня 1919 року ця 
робота виконувалася в інтендантському відділі Генерального штабу та 
1-му відділі Персональної управи (займалася кадровими питаннями ко-
мандного складу)17.

Спочатку розробниками було запропоновано Головному отаману 
С.Петлюрі заснувати як військові відзнаки – орден Святого Архистра-
тига Михаїла двох ступенів, згодом назва була змінена на Визволення 
України. Однак С. Петлюрою назва не була прийнята, що змусило роз-
робників знову повернутися до визначеної в законі від 24 січня назви – 
Республіки.

При цьому розробники підкреслювали в своїх проектах, що ця від-
знака буде мати статус виключно бойової нагороди.

Проект статуту “бойової відзнаки Республіки” двох ступенів було 
остаточно складено у липні 1919 року, а докладний опис нагороди – в 
серпні того ж року.

Статут бойової відзнаки був виписаний докладно, і слід констату-
вати, що він повністю відповідав європейській нагородній практиці, 
практично нічим не відрізнявся від статусів аналогічних бойових на-
город європейських держав того часу. Разом з тим не можна не по-
мітити значну подібність статуту нагороди до Георгіївського статуту 
Російської імперії.

У статуті особливо підкреслювалось, що бойова відзнака Республі-
ки “буде перед світом на всі часи доказом особистих бойових відмін та 
хоробрості за волю і національність Української Народної Республіки”. 
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При цьому всі нагороджені цією відзнакою автоматично отримували 
звання “лицаря відзнаки Республіки”18.

Днем утворення відзнаки пропонувалося проголосити 22 січня на 
честь “сполучення Західної і Наддніпрянської України в єдину Велику 
Соборну Україну”. Зазначалося, що цей день повинен святкуватися що-
річно у “всіх військових частях і інституціях”19.

Як і в попередніх нагородних проектах Директорії, збереглося по-
ложення про те, що нагородою однаково “ушановуються старшини та 
козаки”20.

У проекті статуту принципово визначалося, хто саме може бути на-
городжений цією відзнакою: “Ні попередні заслуги, ні одержані в боях 
рани не приймаються на увагу при вшануванні відзнакою Республіки, 
ушановується цією відзнакою виключно той, хто не тільки обов’язки 
свої виконував у всім по урочистій обіцянці, честі і долгу, але крім того 
виявив себе на користь і славу України особливою відміною”21.

Надалі ці “відміни” детально у статуті конкретизувалися наступ-
ним чином: “Хто, зневаживши очевидну небезпеку і вказавши смі-
ливий приклад небоязкості, присутності духа і самопожертованості, 
учинить визначний військовий подвиг, увінчаний повним успіхом і 
давший явну користь нашому війську. Подвиг цей має бути виявлений 
або по розпорядженню вищого начальства або по власному умовлянню 
(власній ініціативі)”22.

Прикметно, що у статуті робляться красномовні зауваження з ме-
тою не дати розвинутися у війську анархії та самовільним, нехай і хо-
робрим виступам (що було на той час надто актуально): “…дисципліна 
є душа військової служби…всякий вчинок, її порушаючий, не користь 
і славу, а шкоду і сором приносить. По цьому, коли, виказуючи за-
значений подвиг, він розірве загальний зв’язок подій, головним воє-
начальником вироблених, при тім зі згубленим виходом, то не тільки 
позбавляється всіх прав на одержання відзнаки Республіки, але вкупі з 
тим, як поручитель дисципліни, віддається під військовий суд”23.

У другому розділі статуту у 49-ти пунктах надзвичайно доклад-
но (як раніше у Георгіївському статуті) “по всім родам зброї взагалі 
розписується, за які саме військові подвиги старшини та солдати на-
городжуються бойовою відзнакою (як приклад – у п. 18 сказано “хто 
особисто, з небезпекою для життя, вибухами або іншим робом виб’є 
ворога з бліндажів, казематів, контрмінних галерей, капонірів або ін-
ших оборонних будівель”)24.

Розділ другий не менш докладно визначає порядок нагородження, і 
визначений порядок нагородження надзвичайно подібний до поданого 
у Георгіївському статуті. Явно за зразком Георгіївської думи пропону-
валося з “7 лицарів відзнаки Республіки” утворити Раду “для розгляду 
представлень по нагородженню відзнакою Республіки”25.
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Також зазначалося, що “після вирішення і ухвалення Радою пред-
ставлень на осіб, котрі будуть визнані поважними нагородження від-
знакою Республіки, такі представлення, з закінченням Ради, надсила-
ються до Головного штабу для складання наказу війську Української 
Народної Республіки”26.

У четвертому розділі також дуже детально визначалися “особливі 
права та переваги” нагороджених, що робило статут повністю завер-
шеним.

24 серпня 1919 року Головним управлінням Генерального штабу 
був запропонований проект опису нагороди, що мала вигляд прямого 
хреста із оксидованого заліза, у центрі якого з обох боків круг, покри-
тий блакитною поливою27.

Одночасно було запропоновано і медаль Республіки чотирьох сту-
пенів, що повинна була стати бойовою відзнакою нижчого рівня.

В пояснювальній записці від 14 липня 1919 року за підписом на-
чальника Головного управління Генерального штабу про згадану ме-
даль було сказано наступне: “Медаль кожного ступеня відріжняється 
між собою як по металу, з котрого вона зроблена, так і по свойому 
зразку. Вибрані зразки медалей містять в собі ідею поступового пере-
ходу від 8-мигранного многоугольника (4-а ступінь) до хреста з широ-
кими кінцями (1-а ступінь), маючи на увазі, що слідуюча, більш висока 
нагорода відзнака “Республіки” є теж хрест, але ще більш рельєфний і 
більш відріжняючийся від проектируємих зразків медалей”28.

Однак і цього разу запропонований проект не був реалізований – 
через складну ситуацію на фронті.

За участь у важких боях армії УНР наприкінці 1919 – початку 
1920 року Директорія хотіла запровадити спеціальну відзнаку “За зи-
мовий похід і бої”, розробкою якої займалася Пенсійна управа Військо-
вого міністерства. Остаточний проект нагороди, яка отримала офіційну 
назву Залізного Хреста, був затверджений одночасно з орденом Визво-
лення 19 жовтня 1920 року, коли вже Директорія була витіснена черво-
ними військами з української території.

Як було сказано у Наказі Головної команди війська УНР (за під-
писом Головного отамана Петлюри і в.о. військового міністра генштабу 
генерал-поручника Галкина) про встановлення в армії ордена Визволен-
ня і відзнаки Залізний хрест: “Трьохрічна безупинна боротьба кращих 
синів нашого народу з ворогами самостійності нашої держави заслуго-
вує вищої похвали й невідкладно вимагає особливого відзначення тих із 
них, які своєю хоробрістю в боях або енергією та неустанною працею 
принесли визнану користь для держави. Для здійснення цього завдання 
в Українській республіканській армії встановлюються ордени 1. Визво-
лення й 2. Відзнака Залізного хреста, статути яких до цього додаються”29.

У цьому ж документі встановлювалось взаємне старшинство орде-
нів: 
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а) орден Визволення 1-го ступеня;
б) орден Визволення 2-го ступеня;
в) відзнака Залізного хреста.
Одночасно зазначалося, що “відзнакою Залізного хреста можуть 

бути нагороджені по присуду Ради Залізного хреста особи, які брали 
участь в поході з грудня по 6 травня 1920 р., незалежно від нагороди 
другими орденами”30.

Слід особливо відзначити, що вперше у нагородній практиці Укра-
їни було порушено питання про нагородження державними відзнаками 
іноземних громадян, що було значним кроком уперед в розвитку на-
городної системи. Згідно з положенням підписаного наказу: “Прийма-
ючи на увагу можливість нагородження зазначеними вище орденами 
не тільки військових, а й цивільних, а також підданих інших держав, – 
військовому міністру одночасно з цим подбати про проведення стату-
тів через Раду Народних Міністрів”31.

Разом з наказом також були прийняті статути орденів Визволення 
і відзнаки Залізного Хреста.

Що стосується відзнаки Залізного хреста, то звертає на себе увагу, 
що в положенні особливо відзначається можливість нагородження нею 
жінок з військового медичного персоналу (що було абсолютною нови-
ною в нагородній системі України): “Сестри-жалібниці, фельдшериці 
й інші особи-жінки медичного персоналу отримують жетон (такий же 
хрест, але зменшений в три рази, який носиться в розетці жовто-бла-
китного кольору); жетон дає права й привілеї такі, як і відзнака Заліз-
ного хреста”32.

Як і в попередніх нагородних проектах Директорії, був чітко про-
писаний порядок нагородження. Згідно з ним відзнака давалася ви-
ключно за затвердженням спеціально створеної ради Залізного хреста. 
Рада Залізного хреста складалась з представників від частин, що брали 
участь в поході, старшин та козаків по одному від полку, за обранням 
учасників походу. Ради для козаків збирались при дивізіях, а для стар-
шин – при штабі армії.

Також вперше в нагородній справі визначався кодекс поведінки на-
городжених, які за його порушення могли бути “притягнуті до відпові-
дальності” (тобто фактично йшлося про позбавлення отриманої нагоро-
ди). Згідно з п. 4 Розділу ІІ: “Особи, що мають Залізний хрест повинні 
стежити за тим, щоб жоден лицар цього хреста не заплямував козацької 
честі. Кожен лицар, що зробив ганебний вчинок, притягується до від-
повідальності радою по заяві хоч би одного лицаря”33.

Надзвичайно ретельно у положенні були виписані права і привілеї 
нагороджених відзнакою. Потрібно наголосити, що цей розділ складав-
ся з 37 пунктів, серед них були пункти, які стосувалися прав і привілеїв 
родин нагороджених.
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Так, гарантувалося, що дружини лицарів після смерті чоловіка 
одержують пенсію в розмірі, яку отримували померлі чоловіки або яка 
належала їм впродовж одного року, після чого одержують пенсію на 
загальних підставах. Крім того, дружина лицаря та його діти до повно-
ліття забезпечувались безкоштовним лікуванням у державних та гро-
мадських лікарнях.

Ще більшої уваги заслуговує і затверджений статут ордена Визво-
лення, що став першим орденом УНР.

Вивчаючи затверджений статут, не можна не помітити, що він ба-
гато в чому схожий з проектом ордена Республіки, що розроблявся ра-
ніше.

При цьому, як і раніше в статуті ордена Республіки, відчувається 
значна схожість зі статутом ордена Святого Георгія-Побєдоносця, що 
цілком логічно. Більшість старшинського складу армії УНР походило 
з офіцерів колишньої Російської імператорської армії, і для них була 
зрозуміла логіка створення нового бойового ордену.

Статут ордена Визволення складався з шести наступних розділів: 
Загальні положення; Порядок нагороди і нагородної ради; Хто й за що 
може бути нагороджений орденом Визволення; Про привілеї лицарів 
ордена Визволення; Опис ордена Визволення; Положення про печатку 
ордена Визволення34.

У статуті підкреслювалося, що орден Визволення (як і колись хрест 
Святого Георгія-Побєдоносця) “має свідчити про високу хоробрість і 
бойові відзначення військовослужачих”35.

Надзвичайно схожий (фактично ідентичний) з Георгіївським стату-
том і наступний пункт: “Орден Визволення встановлюється для нагоро-
дження начальників всіх ступенів (старшин і козаків) за виявлені ними 
в військовий час зі своїми частинами вчинки хоробрості, мужності і 
розпорядності і вояків всякої ранги за виявлені ними у військовий час 
вчинки персональної хоробрості й мужності”36.

Згідно зі статутом, для нагородження орденом Визволення утво-
рювалася Вища нагородна рада для розгляду подань. Відзначалося, що 
надалі в раді “з 7 лицарів цього ордена по призначенню головного ота-
мана” головує член, обраний самою радою37.

Також передбачалося, що “в надзвичайних випадках, коли відзна-
чення старшин та козаків виявлені в яскравій і повній мірі на місці 
самого бою і не виникає сумніву відносно нагородження вчинка ор-
деном, то воно може бути зроблено по докладу командуючого армією 
персонально Головним отаманом без попереднього розгляду у Вищій 
нагородній раді з видачею самої нагороди на місці бою”38.

Передбачалося і питання перших нагороджень, до того, як буде 
утворена Вища нагородна рада: “Перші нагородження до утворення 
необхідної при Вищій нагородній раді кількості лицарів ордена, про-
вадяться владою Головного отамана Українського республіканського 
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війська з числа тих осіб, які виявили в Дієвій армії особисті бойові 
відзначення”39.

Було ретельно деталізовано, хто саме і за які подвиги може бути 
нагороджений. Крім того, що цьому було спеціально присвячено аж 
35 пунктів статуту, давалося і визначення головного принципу нагоро-
дження: “При нагородженні орденом Визволення не звертається уваги 
ні на відзначення в минулих війнах у складі чужих армій, ні на високі 
ранги. Нагородження вимагає не тільки того, щоб нагороджуємий ви-
конував свої службові обов’язки згідно з урочистою обіцянкою, з ви-
могами військової честі і морального зобов’язання, відзначився, може 
й несподівано для себе, яким-небудь славетним вчинком, але щоб но-
сив в собі серед інших чесно ще й деякі душевні якості, нерозлучно 
зв’язані зі здібністю до високих подвигів, як, наприклад, зневажання 
явної небезпеки та хоробрість, смілість та відвага, присутність духу та 
рішучість, само офіра та самовідречення, здатність до проявлення влас-
ної ініціативи, коли того вимагається, вірність до України й любов до 
Батьківщини та до військової слави, дисциплинованість та відданість 
своїй справі”40.

Можна констатувати, що нагородна система (хоча і виключно на 
папері, без виготовлення орденських відзнак і проведення реальних 
нагороджень) була створена Директорією УНР на основі напрацювань 
доби Української Держави лише наприкінці 1920 року.

1 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22.
2 Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (У двох 

книгах). Керівник авторського колективу Д. В. Табачник. – Київ, 2004. Книга 
перша. – С. 57–58.

3 Нагороди України. Історія, факти, документи. (У трьох томах). Керівник 
авторського колективу Д. В.Табачник. – Київ, 1996. Том перший. - С. 55-56.

4 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 2.
5 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 2.
6 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 132.
7 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 3–4.
8 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 149.
9 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 11–12.

10 ЦДІАЛ України, ф. 316, оп. 1, спр. 22, арк. 6.
11 Вістник державних законів для всіх земель Української Народної Рес-

публіки. 1919. – Вип. 5. – С. 57.
12 Вістник державних законів для всіх земель Української Народної Рес-

публіки. 1919. – Вип. 5. – Ч. 75.
13 Там само.
14 Там само.
15 Там само.
16 Там само.
17 ЦДАВО України, ф. 1075, оп. 1, спр. 45, арк. 64.
18 ЦДАВО України, ф. 1075, оп. 2, спр. 3, арк. 11.
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19 Там само.
20 Там само.
21 Там само, арк. 12.
22 Там само.
23 Там само.
24 Там само, арк. 13.
25 Там само, арк. 14.
26 Там само.
27 ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 1, спр. 30. арк. 26.
28 Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 316, 

оп. 1, спр. 22, арк. 2 зв.
29 ЦДАВО України, ф. 1075, оп. 1, спр. 117, арк. 69.
30 Там само.
31 Там само.
32 Там само, арк. 70.
33 Там само.
34 Там само, арк. 3-7.
35 Там само, арк. 3.
36 Там само.
37 Там само.
38 Там само.
39 Там само.
40 Там само, арк. 4.

Исследовано историю системных предложений по созданию наградной 
системы гетманской Украинской Республики, подготовленных комиссией 
Главного штаба под руководством полковника Галича, их детальное содер-
жание, а также освещена история создания наградной системы Директории 
Украинской Народной Республики, в том числе нереализованные проекты, 
подготавливаемые в Военном министерстве и в интендантском отделе Гене-
рального штаба.
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There is researched the history of the systematic propositions on the creation 
of the award system of the Hetman Ukrainian State; prepared by the Commission 
of the Main Headquarters under the direction of Colonel Halych; their content, 
and also the history of development of the award system of the Directory of the 
Ukrainian Narod Republic; namely unrealized projects, prepared by the Military 
Ministry and in the Quartermaster Service of the General Headquarters. 
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system; sotnik Borys Monkevych; the Main Headquarters; the Commission of the 
Colonel Halych; the Directory of the Ukrainian Narod Republic; the distinction of 
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удк 94(477)"1917/1931" 

р. в. гула*

револЮційНий патріотизм у системі
роБоти державНо-партійНих оргаНів влади

з виховаННя комуНістичНої свідомості
радяНського суспільства у 1917–1931 рр.

Проаналізовано ґенезу, особливості розвитку, форми вияву революційно-
го патріотизму в 1917–1931 рр. Розкрито теоретичні погляди керівників ор-
ганів державно-партійної влади на роль та місце комуністичної свідомості у 
формуванні масової ідеології радянського патріотизму.

ключові слова: революційний патріотизм; комуністична свідомість; дер-
жавно-партійні органи; пролетарський інтернаціоналізм.

Вивчення ролі та місця феномену радянського патріотизму у пері-
од становл ення радянської влади у вітчизняній науці до нашого часу 
не було визначено як предмет цілісних фундаментальних досліджень. 
Практично не розглянуто у сучасній історіографії роль та місце партій-
но-державного апарату у консолідації радянського суспільства на осно-
ві ідеології радянського революційного патріотизму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про наявність ши-
рокого плюралістичного спектру поглядів на наше недавнє минуле. У 
зв’язку з цим заслуговують на увагу праці В. Солдатенка, С. Кульчиць-
кого, В. Гриневича з питань вивчення особливостей розвитку ідеології 
радянського патріотизму у роки встановлення радянської влади. Автор 
статті ставив за мету на основі ретроспективного аналізу з’ясувати 
ступінь дослідження цієї проблеми. 

Формування моделі радянського патріотизму пройшло складний 
шлях подолання низки діалектичних протиріч, розв’язання яких спри-
яло динамічному поступу та оновленню його світоглядних констант. 

У період від жовтня 1917 р. до виступу Й. В. Сталіна на першій 
Всесоюзній конференції робітників соціалістичної промисловості 4 
лютого 1931 р. характерними особливостями радянського патріотизму 
були:

• покладення в основу державного патріотизму цінностей проле-
тарського інтернаціоналізму;

• введення поняття “революційний патріотизм”, який притаманний 
лише пролетаріату;

© Р. В. Гула, 2013

* Гула Руслан Володимирович – кандидат історичних наук, доцент ка фед-
ри гуманітарних наук Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Са гай-
дачного.
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• абсолютизація класового патріотизму як вірності соціалістичній 
державі робітників та селян; 

• яскраво виражений атеїстичний характер патріотизму;
• персоналізація та ідеалізація у системі радянського патріотизму 

історичних постатей ватажків народних повстань, революціоне-
рів, героїв Громадянської війни та заперечення прогресивного 
внеску експлуататорських класів в історію Росії;

• свідома дискредитація основ дореволюційного патріотизму за 
формулою: “православ’я – самодержавство – народність” та бо-
ротьба з “російським великодержавним шовінізмом”. 

Вказаному періоду притаманний крайній ступінь ідеологізації, сво-
єрідна класово-інтернаціоналістська світоглядна ортодоксія. Основною 
формою офіційного патріотизму був патріотизм революційний як скла-
дова пролетарського інтернаціоналізму.

Основними протиріччями у розвитку патріотичної ідеї цього пері-
оду можна вважати наявність складної системи взаємовідносин у со-
ціумі між:

• проголошеними цінностями пролетарського інтернаціоналізму та 
догматами дореволюційних понять патріотизму;

• світовим масштабом завдань пролетарської революції як страте-
гічної мети та відсутністю чіткого розуміння шляхів побудови 
нового суспільства в окремо взятій країні;

• свідомим приниженням соціального статусу російського народу 
з ігноруванням його історичного минулого та наданням політич-
них, культурних та соціальних преференцій народам Росії;

• фактичним перекресленням історії Росії новими матеріалістични-
ми підходами та історичною пам’яттю народу.

Заперечуючи принципи дореволюційного патріотизму, нова росій-
ська влада взяла за основу принцип пролетарського інтернаціоналізму 
як кардинально новий для побудови свідомості людини, класу, нації.

Для розуміння питання революційного радянського патріотизму 
слід звернутися до творчої спадщини В. І. Леніна. За його визначенням, 
“патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками 
и тысячелетиями обособленных отечеств”1.

Тобто Ленін у своєму визначенні окреслив патріотизм як сферу емо-
ційно-чуттєвих відношень у безперервному розвитку та взаємозв’язку 
історичного процесу.

У роботі “Про національну гордість великоросів” (грудень 1914 р.) 
Ленін чітко визначив ключові аспекти, за якими більшовики запере-
чували історичні коріння патріотизму монархічного. На думку автора, 
це заперечення:

• рабського минулого (на прикладах придушення революційного 
руху в Угорщині, Польщі, Персії);
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• рабського сьогодення (події Першої світової війни як боротьби 
імперіалістичних хижаків за переділ світу);

• існування царської династії як грабіжницької за своєю сутністю 
антиросійської інституції2.

Слід погодитися з дослідником проф. В. К. Якуніним, що трактуван-
ня Леніним історичних основ патріотизму є актуальним й досьогодні. 
Тобто потрібний всебічний та ретельний аналіз минулого, відмова від 
ідеалізації та догматизму в оцінці історичних подій будь-якої держави. 
Не потрібно пишатися усім, що було в історії Вітчизни. Але світоглядна 
обмеженість Леніна у трактуванні минулого царської Росії, як в осно-
вному негативного, є світоглядним революційним перебільшенням3. 

Аналогічно трактує Л. Д. Троцький сутність соціалістичної держа-
ви у листі до редакції журналу “Под знаменем марксизма”: “Советское 
государство есть живое отрицание старого мира, его общественно-
го порядка, его личных отношений, его воззрений и верований”. Але 
одночасно Троцький вимушений констатувати той факт, що “совет-
ское государство еще полно противоречий, прорех, несогласованнос-
тей, смутного брожения, – …явлений, в которых наследие прошлого 
переплетается с ростками будущего”4. Тобто, на думку Л. Троцького, 
існувала загроза впливу на свідомість робітників та селян дрібнобур-
жуазного світобачення. Характерно, що сам В.І. Ленін вважав, що “па-
триотизм это такое чувство, которое связано с условиями жизни  …
мелких собственников”5.

В. І. Ленін у роботі “До питання про національності або про авто-
номізації” (грудень 1922 р.) визначає ряд принципових положень щодо 
співвідношення національного та інтернаціонального та реалізації 
останнього у політичній практиці радянської Росії. 

Насамперед В. І. Ленін стверджує, що на той час ідеї пролетар-
ського інтернаціоналізму не були притаманні усім верствам населен-
ня. При цьому Ленін звертає увагу на стійку тенденцію збереження 
дореволюційних основ патріотизму, насамперед – націоналізму. “Мы 
называем своим аппарат, который на самом деле насквозь ещё чужд 
нам и представляет из себя буржуазную и царскую мешанину …Нет 
сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных ра-
бочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской шва-
ли”6. З позицій сьогоднішнього дня сучасні російські патріоти можуть 
не погоджуватися з різкими, навіть образливими епітетами стосовно 
“истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, по-
длеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ”7, але 
слід визнати, що реальна історична основа для подібних заяв у Леніна 
була. Не слід ідеалізувати стан національних відносин у дореволюцій-
ній Росії, а також сам царський самодержавний лад, як зараз роблять 
деякі російські дослідники.
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Інше принципове положення статті – це визначення та розмежуван-
ня понять націоналізму націй. Ленін поділяє їх на “націоналізм великої 
нації” та “націоналізм малої нації”, націоналізм гноблячої та націона-
лізм пригнобленої нації. Ключовим, на думку автора, є визнання іс-
торичної провини російської нації перед іншими націями колишньої 
Російської імперії. Обґрунтуванням цього є пріоритетне значення про-
летарських цінностей перед національними. “Для пролетария не только 
важно, но и существенно необходимо обеспечить его максимумом до-
верия в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев …Для 
этого нужно возместить так или иначе своим обращением или своими 
уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозритель-
ность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему пра-
вительством “великодержавной” нации”8.

Слід зазначити, що ця думка В. І. Леніна була реалізована ще у По-
станові X з’їзду РКП(б) “Про чергові завдання партії в національному 
питанні” (березень 1921 р.). Визначена однозначна шкода великорусь-
кого націоналізму стосовно місцевого націоналізму.

Розвиваючи цю тезу, М. І. Бухарін стверджував на XII з’їзді партії 
(1923 р.), що російський народ потрібно штучно поставити у становище 
більш низьке у порівнянні з іншими націями, щоб “купити собі  ... до-
віру раніше пригнічених націй”. М. І. Калінін вважав, що мала нація 
повинна знаходитися у кращому становищі, ніж велика9.

За думкою В. І. Леніна, практичне вирішення цієї проблеми має 
досягатися наступним:

• зміцненням союзу соціалістичних республік;
• формуванням апарату управління виключно перевіреним кому-

ністичним контингентом;
• суворим покаранням комуністів за виявлені факти великорусько-

го шовінізму;
• максимальною свободою та використання національних мов10.
Слід визнати, що це було правильне по суті вирішення національ-

ного питання у тогочасних умовах. Утворення Союзу РСР як єдиної 
держави на основі федеративної побудови “республік Рад” довело свою 
життєздатність в умовах Великої Вітчизняної війни, що є беззапере-
чним фактом. Сучасна критика рішення більшовиків щодо створення 
нового типу держави не пропонує ніяких, навіть гіпотетичних альтер-
нативних пропозицій відродження основ державного управління. 

Слід також зазначити, що пролетарський інтернаціоналізм крім 
внутрішньої функції, також мав й зовнішньополітичне значення. Це 
пов’язано зі світоглядними поглядами перманентної світової револю-
ції. Практична реалізація керівництва цим процесом належала Кому-
ністичному Інтернаціоналу.

Формулюючи тези до II конгресу Комінтерну (червень 1920 р.), Ле-
нін визначив основне завдання пролетарського інтернаціоналізму. Це 



65СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

насамперед боротьба за перетворення національної диктатури пролета-
ріату в світову. Відповідно визначався пролетарський інтернаціоналізм 
як імператив, який вимагає, по-перше, підпорядкування інтересів про-
летарської боротьби в одній країні інтересам цієї боротьби у світовому 
масштабі; по-друге, здатності та готовності нації до величезної націо-
нальної жертовності для перемоги над капіталом; по-третє, заперечен-
ня поняття інтернаціоналізму у дусі рівноправ’я та дружби народів як 
прояв дрібнобуржуазного націоналізму при збереженні національного 
егоїзму11.

Завдання пролетарського інтернаціоналізму у світовому масштабі 
сформулював М. Бухарін у доповіді 9 серпня 1928 р. щодо програмно-
го питання на VI конгресі Комінтерну. Бухарін стверджував, що “мы 
действительно стремимся подчинить своему влиянию весь мир… Мы 
поставили во главу угла борьбу за мировую диктатуру пролетариата”12. 
Слід визнати, що вкрай “лівацькі” ідеї М. Бухаріна не мали підтримки 
у керівництві партії. Як підготовку до світової диктатури пролетарі-
ату можна вважати спроби латинізації російської абетки та введення 
у повсякденне життя штучної мови есперанто, які були кінець-кінцем 
засуджені та відкинуті.

Класово-інтернаціоналістська політика влади певним чином ком-
пенсувалася розширенням прав ”пригнічених у минулому народів”. 
Можна сказати, що цей зворотній бік інтернаціоналізму відображала 
прийнята на XII з’їзді РКП(б) (квітень 1923 р.) політика коренізаціі, 
яка полягала в:

• оптимізації національного складу керівного партійного апарату 
національних республік; 

• збільшенні членської маси комуністичної партії за рахунок робіт-
ників та селян корінної національності; 

• оволодінні національною мовою республік та використанні її в 
роботі державно-партійного апарату;

• оптимізації національного складу керівного партійного апарату 
національних республік. 

Політика коренізаціі сприяла створенню умов для росту української 
духовної самосвідомості (звичайно, у рамках дозволеного офіціозу). 

Керівництво національно-культурними процесами в Україні було 
зосереджено в наркоматі освіти, який з 1927 р. очолював М. Скрип-
ник. Незважаючи на те, що значна частина керівників КП(б)У вважа-
ла коренізацію лише засобом завоювання довіри українського народу, 
М. Скрипник та його найближче оточення вважали розв’язання наці-
онального питання найголовнішим завданням компартійного керівни-
цтва13.

Звичайно, політика коренізаціі сприяла розвитку української куль-
тури, появі того, що зараз ми називаємо “українським національним ре-
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несансом” 20-х рр. XX ст. Але слід зазначити, що політика коренізаціі 
стосувалася переважно виконання тактичних завдань комуністичного 
будівництва та провадилась під жорстким контролем влади при збере-
женні диктату принципу пролетарського інтернаціоналізму.

У період, що досліджується, питання визначення та вивчення істо-
ричних коренів патріотизму було повністю монополізовано так званою 
“школою Покровського”.

В основу Покровський поклав теорію про суспільно-економічні 
формації та їх послідовну зміну в історії Росії. В 1920 р. випустив “Ро-
сійську історію в самому стислому нарисі”14, де розкрив історію Росії з 
точки зору класової боротьби. 

До позитивних аспектів діяльності М. М. Покровського як істори-
ка належать: створення першого альтернативного офіційній історичній 
науці марксистського курсу історії; перше введення в історичну науку 
поняття визвольного руху, його періодизації та особливостей; боротьба 
з антиісторизмом та спрощеним викладанням курсу історії у радянській 
школі, демократизацію процесу навчання у вищій школі; створення 
робфаків як нової форми навчання робітничого класу; спрямування ро-
боти історичної науки на розробку історії народів СРСР.

Поряд з обґрунтованими історичними висновками та положеннями 
праці М. М. Покровського містять низку неправильних суджень, спро-
щень, ризикових історичних паралелей, до яких слід віднести:

 – абсолютизацію ролі торгівельного капіталу у загальній концепції 
історичного розвитку Росії;

 – прямолінійність в оцінці зв’язку між революційним рухом і еко-
номічними інтересами відповідних класів;

 – гіпертрофоване негативне ставлення до оцінки ролі та місця 
представників царизму у російській історії15.

Радянська влада мала на меті кардинальну перебудову країни, сус-
пільства та рішучу боротьбу з минулим. Вірогідно, не слід це трактува-
ти, як особливий умисел та бажання у черговий раз принизити власну 
історію. Швидше за все, це викликалося самою атмосферою очікування 
світової революції та супутнім її ультраінтернаціоналізмом. До речі, 
ці погляди мали досить стійку тенденцію розвитку у радянському сус-
пільстві навіть до початку Великої Вітчизняної війни.

Незважаючи на відверто класово-інтернаціоналістський характер 
першого революційного десятиріччя, слід зазначити, що у цей пері-
од вперше було використано те, що у роки Великої Вітчизняної війни 
буде застосовано як фундамент створення нової концепції радянського 
патріотизму. Мова йде про тактичне використання у політичних цілях 
дореволюційного російського патріотизму без зазіхання на фундамен-
тальні цінності пролетарського інтернаціоналізму. 
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Причому вперше ця проблема постала перед керівництвом Радян-
ської Росії в період радянсько-польської війни 1920 р. Тобто вперше в 
історії Країни Рад війна із громадянської перетворилась на національну. 

30 травня 1920 р. у пресі надруковано звернення генерала О. О. Бру-
силова до колишніх офіцерів, яке підписали ще вісім генералів царської 
армії. 

Характерними особливостями цього звернення було:
• уведення в текст звернення термінології російського патріотизму: 

“матінка-Росія”, “російське православне населення”, “рідний ро-
сійський народ”;

• акцентування уваги на справедливий, оборонний характер війни 
щодо захисту російських земель від польських загарбників;

• прохання до офіцерів забути всі образи на класовому ґрунті та 
поставити на перше місце інтереси Росії16.

Цікаво пояснює Брусилов мотивацію свого вчинку: “Пока больше-
вики стерегут наши западные границы, пока Красная армия не пускает 
в бывшую Россию поляков, мне с ними по пути”17.

Слід зазначити, що радянсько-польська війна 1920 р. уперше про-
демонструвала керівництву РРФСР дивні для нього речі, які зовсім не 
вкладалися в модель пролетарського інтернаціоналізму. Найкраще це 
ілюструє вислів Головнокомандувача РСЧА С. С. Каменєва: “Сейчас 
наступил тот момент, когда рабочий класс Польши уже мог действи-
тельно оказать помощь Красной армии…, но протянутой руки пролета-
риата не оказалось. Вероятно, более крепкие руки польской буржуазии 
эту руку куда-то спрятали”18. Насправді, робітничий клас Польщі ма-
сово підтримав Ю. Пілсудського. Ілюзорне захоплення ідеологічними 
штампами дорого коштувало військово-політичному керівництву дер-
жави.

Але створення нової моделі радянського патріотизму як запере-
чення догматів монархічної ідеології об’єктивно сприяло мобілізації 
мас на побудову нового суспільного ладу та перемогу над внутрішніми 
супротивниками та інтервентами. Слід зазначити, що фундаментальні 
світоглядні основи радянського патріотизму були закладені у період 
1917–1931 рр. У подальшому відбувалася відповідна кореляція тих або 
інших складових ідеології без втручання в основний постулат радян-
ського соціалістичного патріотизму – пролетарського інтернаціоналіз-
му як усвідомлення єдності інтересів пролетарів усіх країн, принципу 
взаємовідносин між світовим пролетаріатом та комуністичними парті-
ями, теоретичного обґрунтування боротьби пролетаріату за свої права. 

Основою соціалістичної духовності та революційного патріотизму 
стала віра у соціалістичні ідеали. Відбулася сакралізація та догматиза-
ція теоретичної основи комунізму, персоніфікація ключових осіб ре-
волюційного патріотизму, їх своєрідне обожнення. П. Сорокин прямо 
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вказував: “В 1917 году социализм стал религией большинства... Маркс 
и другие идеологи стали божествами... ”19.

Патріотизм мав виключно революційний, класовий характер. Він 
був безпосередньо пов’язаний з пролетарським інтернаціоналізмом. За 
висловом В. І. Леніна, “без этого патриотизма, мы б не …защитили 
Советскую республику… Это лучший революционный патриотизм”20.

Свідома боротьба з великодержавним націоналізмом, яка створила 
умови для всебічного розвитку національних культур, викликала про-
ведення політики коренізаціі стосовно народів СРСР. 

Механістичне перенесення марксистських матеріалістичних посту-
латів на трактування історичних подій минулого зумовило виникнення 
домінуючого наукового напряму в історичній науці – школи М. М. По-
кровського. 

Тотальне ігнорування духовних основ дореволюційного патріотиз-
му керівництвом партії спричинило панування відверто антиросійської 
політики в ідеологічній роботі, культурі та освіті.

Росія залишилася для більшовицьких ватажків лише інструментом 
реалізації грандіозного проекту світової революції. В цей період по-
няття “патріотизм”, “батьківщина”, “Вітчизна” виконували суто друго-
рядні, захисні та ресурсні функції. Тактика тимчасових відступів здій-
снювалась заради наступу генерального. Домінували класовий підхід 
та ідея інтернаціональної місії Радянської республіки.

Таким чином, період від 1917 до початку 1931 рр. характеризував-
ся крайнім ступенем абсолютизації пролетарського інтернаціоналізму 
у формі революційного патріотизму при фактично цілковитому ігно-
руванні традиційних основ патріотизму. Разом з тим у цей період були 
закладені основи тієї моделі радянського патріотизму, яка забезпечила 
величезний духовний підйом народу у роки Великої Вітчизняної війни. 
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матеріальНе заБезпечеННя селяНства урср
у період хрущовської “відлиги” крізь призму 

повсякдеННя (1953–1964 рр.)

Досліджується матеріальний добробут українського селянства в період 
аграрних реформ 1953–1964 рр. На основі архівних та усних джерел проана-
лізовано зміни, що відбулися в повсякденному житті колгоспного селянства 
та його матеріальному забезпеченні.

ключові слова: матеріальний добробут; колгоспне селянство; особисте 
підсобне господарство; прибутки селян.

Останнім часом науковці в своїх дослідженнях все частіше звер-
таються до питання повсякденного життя, намагаючись не лише роз-
ширити джерельну базу, але й поглянути на проблему під іншим ку-
том зору, ставлячи в центр вивчення не історичну подію, а людину, її 
дії, настрої, середовище, в якому вона жила. Адже саме повсякдення, 
що охоплює різні сфери існування, з його буденними проблемами, і 
є ключем для розуміння особливостей тієї чи іншої історичної епохи. 
Метою даного дослідження є висвітлення одного із аспектів повсяк-
денності – соціально-побутових умов життя колгоспного селянства в 
1953–1964 рр.: його прибутків та видатків, системи харчування, рівня 
охорони здоров’я та задоволення побутових потреб.

Дана проблема була об’єктом вивчення як радянських істориків 
(В. Б. Островського, П. П. Панченка, Є. П. Талан, С. П. Фігурнова, 
І. Д. Хороша1), так і сучасних українських дослідників (В. К. Барана, 
С. С. Падалки, І. В. Рибака, І. М. Романюка2). У працях радянських 
науковців на широкому документальному матеріалі проаналізовано 
актуальні проблеми сільського господарства України, досліджено ма-
теріально-технічну базу колгоспів, радгоспів, зміни в оплаті трудод-
ня, життєвого рівня мешканців села. Все ж, незважаючи на величезну 
роль зазначених праць, характерним для них є висвітлення проблеми 
з позицій партійно-радянської ідеології, внаслідок чого значна увага 
приділялася результатам соціалістичного змагання, ролі партійних ор-
ганізацій у здійсненні комплексу аграрних перетворень та зростанню 
матеріального добробуту сільських жителів. З початком 1990-х рр. іс-
торики змогли відійти від принципів радянської ідеології, як наслідок, 
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у працях сучасних українських дослідників відбилося переосмислення 
значення партійних організацій в сільськогосподарському виробництві, 
зверталася увага на прорахунки та недоліки державних реформ в аграр-
ному секторі тощо. Проте слід зазначити, що для досліджень новітньо-
го періоду характерним є погляд на проблему історії селянства “згори”, 
тобто з позицій державного реформування. Низка проблем (взаємодія 
влади та селянства, трансформації в матеріальному добробуті селян, в 
повсякденному побуті та їх наслідки) потребують детального аналізу і 
належного висвітлення. Новизною даної розробки є спроба, використо-
вуючи комплекс архівних та усних джерел, проаналізувати соціально-
побутове становище селянства в період хрущовської “відлиги”.

Джерельною базою дослідження є архівні матеріали: рішення 
з’їздів та пленумів КПУ, постанови ЦК КПУ, доповідні записки, довід-
ки сільськогосподарського відділу ЦК КПУ, обкомів та райкомів партії 
з питань колгоспного будівництва, землекористування, обов’язкового 
мінімуму трудоднів; звіти, інформації, довідки Міністерства сільсько-
го господарства УРСР про оплату праці колгоспників, ціни на побу-
тові товари, Міністерства охорони здоров’я УРСР та Статистичного 
управління УРСР про роботу медичних закладів та ін. Враховуючи 
специфічний характер теми дослідження, вперше використано усні 
джерела – записані усні свідчення очевидців. Автором статті був роз-
роблений запитальник, який містив пункти з трьох базових аспектів 
селянського повсякдення: функціонування механізмів влади, побут та 
матеріальне забезпечення селян, їх релігійна орієнтація та експресивна 
культура. 2009–2010 рр. на його основі проводилося опитування селян, 
переважно центрального регіону України, які пам’ятали хрущовську 
“відлигу”. Отримані інтерв’ю транскрибовані та передані на зберігання 
до Центру усної історії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

Село на початок 1950-х рр. залишалося найслабшою ланкою радян-
ської економіки. Проблеми післявоєнної доби не були вирішені у пері-
од відбудови, тому що основні кошти спрямовувалися на розвиток про-
мисловості. Як наслідок, село було позбавлене державних асигнувань, 
що призвело до його занепаду. З приходом до керівництва партією і 
країною нового лідера М. Хрущова в історії сільського господарства по-
чався новий етап. Радикальні зміни були необхідні, адже перед країною 
постало завдання продовження індустріалізації та забезпечення продук-
цією швидко зростаючого міського населення, тому в основу аграрних 
реформ було покладено економічні методи управління сільським гос-
подарством. Наголос робився на максимальному розвитку виробни-
чих сил колгоспів, активізації стимулів для їх економічного зростання. 
Принциповим моментом необхідних змін визнавалися одночасний роз-
виток як суспільного господарства (колгоспів), так і особистого.
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Програма подолання занепаду сільського господарства, прийнята 
на вересневому (1953 р.) пленумі ЦК КПРС, передбачала збільшення 
закупівельних цін на продукти сільського господарства і зменшення 
норми обов’язкових поставок колгоспної продукції державі. Також ви-
рішено було звільнити у другому півріччі 1953 р. від м’ясопоставок і не 
залучати до них у 1954 р. господарства колгоспників, які не мали худо-
би в особистій власності. З господарств колгоспників була списана вся 
заборгованість минулих років щодо обов’язкових поставок продуктів 
тваринництва3. До того ж селяни були звільнені від обов’язкових по-
ставок державі зерна, починаючи з урожаю 1954 р. А з 1 січня 1958 р. 
поставки державі всіх сільськогосподарських продуктів господарства-
ми колгоспників повністю скасовувались. Також на пленумі було ухва-
лено рішення про зниження розміру податку з особистих підсобних 
господарств, і вже в 1959 р. його розмір зменшився майже у 2,5 рази4. 
Так, наприклад, один із очевидців А. В. Мельник (в минулому бри-
гадир радгоспу “Чорнорудка”, Житомирської обл.) зазначав, що: “До 
1953 р. дуже великі були податки на худобу, на все, навіть на фруктові 
дерева. Це був період важкий. А з 1953 р., вересня місяця, відмінили ці 
податки, бо почали люди вирізати фруктові дерева”5. 

Всі ці заходи, а також зміна ставлення держави до особистого під-
собного господарства надали можливість селянам не лише збільшити 
власне виробництво продукції, але й підвищити свій добробут. Як на-
слідок, почала зростати матеріальна зацікавленість сільських жителів, 
збільшуватися їх купівельна спроможність та підвищуватися матері-
альний добробут. 

Важливою складовою матеріального добробуту були прибутки 
сільських сімей. До них належали: прибуток від колгоспу чи радгоспу 
(натуроплата, зарплата), прибуток від держави (пенсія, пільги), прибу-
ток від особистого підсобного господарства. Селяни в досліджуваний 
період працювали в колгоспах за трудодні. В середньому на рік потріб-
но було відробити 300 трудоднів. В кінці господарського року, коли 
збирали урожай, за відпрацьовані трудодні отримували продовольство, 
переважно зерно. Грошовий еквівалент трудодня залежав від економіч-
ного потенціалу колгоспу. Наприклад, в економічно сильних колгоспах 
за один трудодень в кінці року колгоспнику видавали до 6 кг зерна, в 
слабких – до 2 кг. Були випадки, що колгосп міг заплатити селянину 
за один трудодень лише 300 г, якщо було зібрано мало врожаю. Для 
кожної спеціалізації в колгоспі встановлювався свій коефіцієнт трудод-
ня, наприклад механізатори мали 1,3, доярки – 1,26. На початок 1960-х 
рр. в загальній сумі оплати праці колгоспників починає збільшуватись 
грошова частина і скорочуватися натуральна. Ще в 1957 р. в окремих 
колгоспах УРСР починають запроваджувати грошову оплату праці що-
місяця. Так, середньомісячна зарплата механізаторів та агрономів в 
кінці 1950-х рр. становила 80 крб., шоферів – 61 крб., трактористів і 
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комбайнерів – 54 крб., доярок – 37 крб., а різноробочих – 38 крб.7 У 
повному вигляді повсюдно нова система оплати праці в колгоспах була 
запроваджена з 1 липня 1966 р.8. В радгоспах механізатори отримували 
заробітню платню у розмірі 100 крб., агрономи – 80 крб., трактористи – 
70 крб., а різноробочі – 50 крб.9

Одним із джерел сімейного бюджету для сільського населення 
були надходження з суспільних фондів споживання – пенсії, пільги від 
держави. Як і більшість соціальних виплат, нарахування пенсій залежа-
ло від економічного стану колгоспу. Їх визначали на загальних зборах 
колгоспників. За рахунок прибутків колгоспу створювався спеціальний 
фонд (т. зв. колгоспні каси), що займався організацією допомоги не-
працездатним колгоспникам. У 1955 р. в УРСР налічувалося 14 тис. 
колгоспних кас10. Вони функціонували до 1964 р., доки не почав діяти 
Закон про державні пенсії для колгоспників. Право на пенсію одержали 
селяни: чоловіки – від 65 років (якщо мали стаж роботи не менше 25 
років), і жінки – від 60 років (стаж роботи від 20 років). Середні роз-
міри пенсій були мізерними, вони становили в передових колгоспах 
15,2 крб., в середніх – 14 крб., а в економічно слабких – 13,5 крб. на 
місяць11. Слід зазначити, що державним забезпеченням у цей період 
користувалися інваліди Великої Вітчизняної війни. Для ветеранів праці 
передові колгоспи встановлювали свої колгоспні пенсії. Державні пен-
сії за віком видавалися лише головам колгоспів, спеціалістам, які були 
направлені на роботу в колгоспи з міст, спеціалістам і механізаторам 
колишніх МТС. 

Незважаючи на систему державного соціального забезпечення, в 
досліджуваний період домінуючу роль в бюджеті колгоспної сім’ї віді-
гравали прибутки від продажу на ринку продукції особистого госпо-
дарства. Держава ніяких заборон на торгівлю сільськогосподарськими 
продуктами для селян не вводила. Тому все, що міг селянин виростити 
у себе в господарстві, продавав: “Тримали свиней, курей, качок, гуси 
були, щоб продавати. Пам’ятаю, кожний хазяїн назначував гусей і на 
ставок їх. І це вони там ціле літо ходили, ніхто їх не чіпав, а потім 
осінню заганяли їх у конюшню і ділили, то моя, то твоя, розбирали. 
Потім різали і продавали на ринках, в Київ возили, в Козятин”12. В ці-
лому здійснення курсу держави на розвиток особистих підсобних гос-
подарств призвів до збільшення виробництва в них м’яса та сала про-
тягом 1955–1957 рр. в 1,4 рази. Надходження від реалізації продукції 
особистого підсобного господарства становили 30-50% грошового до-
ходу сім’ї13. Однак в 1960 р. їх доля зменшилася до рівня 1956 р.14. Це 
було пов’язано з адміністративним тиском на підсобні господарства се-
лянин і скороченням виробництва в них. Деякі кошти надходили в се-
лянську родину у вигляді заробітної плати членів сім’ї, що працювали 
на державних і кооперативних підприємствах, розташованих у містах 
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і селах. Частину своєї зарплати вони відправляли в село, отримуючи 
звідти харчі. 

За підрахунками економістів, до кінця 1964 р. реальні прибутки се-
лян від роботи в колгоспі становили 30–50%, за рахунок суспільних 
фондів споживання – до 16% і від особистого підсобного господар-
ства – 30–50%15.

Таким чином, за 1954–1964 рр. рівень прибутків селянських сімей 
значно зріс. Проте їх збільшення не означало автоматичного покра-
щення рівня життя, адже важливе значення мала структура видаткової 
частини бюджету, рівень споживання селянами продуктів харчування і 
товарів промислового виробництва.

Основну частину видатків колгоспної сім’ї становили витрати на 
виробничі потреби: купівля худоби, бджіл, домашньої птиці тощо. Що-
річно на це виділялося 5–10% сімейного бюджету. Особисте господар-
ство задовольняло майже всі потреби сім’ї в картоплі, овочах, м’ясі, 
молоці, яйцях. В той же час, основним джерелом зернових залишалися 
колгоспи, в яких колгоспники отримували на трудодні 85–99% їх річ-
ної потреби в зерні. 

На початок 1960-х рр. в цілому кількісний і якісний склад харчу-
вання селян був за багатьма складовими далеким від рекомендованих 
раціональних норм споживання продуктів. Найбільше споживалось мо-
лочних продуктів, картоплі й хлібних виробів. Не відповідало нормам і 
споживання овочів, цукру, рослинної олії. В той же час відбулися зміни 
в селянському меню. В ньому з’явилися страви, запозичені з міської 
кухні. На зміну толокну, киселям з борошна з’явились салати, вінегрет, 
котлети, рисова каша, макарони, какао, кава та ін. Найпоширенішими 
стравами залишалися борщ, суп, локшина, смажена картопля, карто-
пляне пюре, вареники, яйця варені, омлет, млинці, голубці, пиріжки, 
струдлі, сир, сметана, сало, варення, компот16. Цікаво зазначити, що 
сільські магазини пропонували великий асортимент продуктів харчу-
вання. Жителька радгоспу “Першотравневе” Житомирської області 
А. Д. Сорочинська під час опитування розповіла, що на полицях ма-
газинів була й ікра чорна, й ікра червона, й червона риба, різні види 
ковбаси. Наприклад, ковбаса “Краківська” коштувала 3 крб. 40 коп., 
“Любительська” – 2 крб. 70 коп., “Московська” сирого копчення, яка 
вважалася найкращою, – 4 крб. 90 коп.17. Але селяни мало купували 
такі “делікатеси”, адже гроші здебільшого витрачалися на придбання 
речей першої необхідності – сірники, мило, соду, одяг, взуття.

Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр. селяни стали більше 
купувати товарів широкого вжитку (готовий одяг, взуття, тканини, 
предмети домашнього користування, меблі, культтовари). Так, в лис-
топаді 1957 р. пара шкіряного взуття коштувала 89 крб., гумове взут-
тя – 43 крб., валянки – 94 крб., 1 метр бавовняної тканини коштував 
9 крб., вовняної – 29 крб., шовкової – 25 крб., лляної – 12 крб.; мило 
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господарське коштувало 5 крб. за кг, туалетне – 11 крб. за кг, 1 літр 
гасу – 0,7 крб., годинник наручний – 308 крб., настінний – 6 крб.18 Для 
порівняння нагадаємо, що середньомісячна зарплата трактористів і ком-
байнерів становила 54 крб., шоферів – 61 крб., доярок – 37 крб. Таким 
чином, селянин не міг купити на державні виплати навіть половини 
вище перелічених товарів. У цій ситуації велике значення мали при-
бутки від підсобних господарств. Саме завдяки цьому виду прибутку 
купівельна спроможність селян з початку 1950-х рр. починає зростати. 

Одяг, який носили селяни, залишався традиційним: фуфайки, курт-
ки, плащі, тілогрійки, гумове та кирзове взуття. Проте в гардеробі сіль-
ського жителя з’являлися і нові види одягу: осіннє пальто, зимове паль-
то, напівпальто, костюми, шуби. Селяни вибирали однобортні костюми 
чорного і синього кольорів вартістю 35–60 крб. Більшість опитуваних 
респондентів зазначало, що з придбанням одягу були проблеми. Адже 
одяг вітчизняного виробництва був однотипний, грубого крою, пере-
важала бавовна, кольорова гамма не відзначалася різноманіттям. А ку-
пити, наприклад, сукню з крепдишину чи шовку не було можливості19. 

У досліджуваний період у сільського населення з’явилась можли-
вість купувати товари довгострокового користування, а саме: велоси-
педи, мопеди, мотоцикли, телевізори, холодильники, радіоприймачі, 
швейні машини. Так в 1960 р. в сільській місцевості УРСР було при-
дбано 31 тис. телевізорів, 11 тис. холодильників, 44 тис. мотоциклів і 
моторолерів, 313 тис. радіоприймачів, 268 тис. швейних машин20. Попу-
лярністю користувалися холодильники Московського автомобільного 
заводу ім. Ліхачова “Сім”, який вважався найкращим, а також “Баки” – 
Бакінського заводу. У 1955 р. у с. Верхівні Житомирської області, за 
спогадами Є. Д. Лященко, у селян вже було 4 телевізори21.

Повільними темпами розвивалася на селі сфера побутових послуг. 
Лише з середини 1950-х рр. поступово в колгоспах почали будувати 
різноманітні ремонтні майстерні, перукарні, їдальні. Але якість вико-
нуваної ними роботи, наприклад, із пошиття одягу чи ремонту взуття, 
була низькою, а термін виконання великим. Тому селяни користували-
ся здебільшого послугами приватних осіб. Нерозвиненість побутового 
обслуговування на селі породжувала небажані соціальні наслідки. Зо-
крема, ця обставина викликала незадоволення і скарги селян, які зму-
шені були за дрібницями їхати в районний чи обласний центр. Пробле-
ма побутового обслуговування сільського населення була поставлена 
на ХХ з’їзді КПРС, де зазначалося про необхідність створення мережі 
ремонтних майстерень, а в 1959 р. було прийнято ухвалу ЦК КПРС 
“Про заходи щодо покращення побутового обслуговування на селі”. 
Але це суттєво не змінило ситуацію. На початку 1960-х рр. в країні 
сільське населення в 5 раз менше користувалося закладами побутового 
обслуговування, ніж міські жителі.
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Важливою складовою матеріального добробуту селян була система 
закладів охорони здоров’я. За добу М. Хрущова вона хоч і розширю-
валася, але залишалася слабкою. За 1951–1965 рр. в сільській місце-
вості було побудовано лікарень на 30778 ліжок22. Лікарні зводились 
економічно сильнішими господарствами на території центральних са-
диб. У невеликих колгоспах лікарень не було, а були амбулаторії, в 
яких здебільшого працював один лікар. Він робив попередній огляд 
хворого, для подальшого лікування, якщо це було потрібно, направляв 
його в районну лікарню. За підрахунками дослідників, на один сіль-
ський район у 1960-ті рр. в середньому припадало одна центральна, 4,7 
сільських дільничних лікарень, 70 фельдшерсько-акушерських пунктів. 
Одна дільнична лікарня обслуговувала 3,9 колгоспи, 3,4 сільради, 13,5 
населених пунктів; один фельдшерсько-акушерський пункт обслугову-
вав 1,9 сіл; одна аптека припадала на 4,6 сільських населених пунктів23. 

Великою проблемою в досліджуваний період було забезпечення 
закладів охорони здоров’я медичними працівниками. На 100 тис. на-
селення припадав 7,1 лікар (тоді як у місті – 36,2)24. Відсутність достат-
ньої кількості кваліфікованих медичних працівників негативно позна-
чалась на стані охорони здоров’я на селі. Недостатня мережа медичних 
закладів, неукомплектованість лікарями не дозволяли в повному обсязі 
надавати ефективну медичну допомогу сільському населенню. На по-
чатку 1960-х рр. на селі існувала неукомплектованість закладів серед-
нім медичним персоналом, близько 13 % лікарів не мали спеціальної 
освіти25. Серед фельдшерів, медсестер, акушерок був значний відсоток 
практикантів, працівників без завершеної середньої медичної освіти. 
Неукомплектованість сільських дільничних амбулаторій лікарями, ви-
мушена заміна кваліфікованих медиків практикантами із числа серед-
нього медичного персоналу призводила до черг на прийом, а також до 
недостатньо кваліфікованого обслуговування хворих.

Чинна мережа лікарняних закладів не завжди ефективно здійснюва-
ла охорону здоров’я матері і дитини. У 1960 р. на селі були ліквідовані 
колгоспні пологові будинки і медична допомога породіллям зосеред-
жувалась в пологових відділеннях дільничних та районних лікарень26. 
Разом з тим, в Україні залишався високим рівень дитячої смертності. 
У 1965 р. на 1000 новонароджених в областях України він коливався 
в межах 15–28 дітей27. Структура захворюваності сільського населення 
була такою (враховуючи і дітей до 14 років): жіночих статевих органів 
(70,9 %), шкіри (63,7 %), носа (62,9 %), травми (62,7 %), хвороби вуха, 
горла, органів кровообігу (60,9 %), хвороби нервової системи (58,8 %), 
інфекційні захворювання (54,8 %)28.

На низькому рівні залишалася організація відпочинку та оздоров-
лення колгоспників. Мало хто з них відпочивав у колгоспних санаторі-
ях. Усе це свідчило, що в організації медичної допомоги накопичилося 
чимало проблем, які мали постійний характер. Незважаючи на значну 
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роботу щодо відбудови і розвитку охорони здоров’я на селі, вона все 
ще значно відставала від потреб населення.

Таким чином, упродовж середини 1950-х – середини 1960-х рр. 
умови життя колгоспного селянства значно покращилися. Вересневий 
пленум ЦК КПРС 1953 р., на якому кардинально було переглянуто полі-
тику щодо колгоспних та особистих господарств, поклав початок ново-
му етапу в розвитку села. Акцентувалося на підвищенні матеріальної за-
цікавленості та купівельної спроможності селян. Завдяки низці заходів, 
спрямованих на зменшення оподаткування особистих підсобних гос-
подарств, підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську про-
дукцію, було досягнуто зростання прибутків колгоспників, зокрема за 
рахунок виплати селянам заробітної платні та пенсій. Вони почали зна-
чно краще харчуватися, одягатися, більше купувати необхідних товарів, 
могли дозволити собі придбання товарів довгострокового користування.

Разом з тим процес покращення матеріального добробуту сільських 
жителів відбувався в Україні нерівно, в одних районах швидше, в ін-
ших – повільніше. За багатьма показникам село відставало від міста. 
В селах замало було ательє, перукарень, майстерень, не належним чи-
ном здійснювалася охорона здоров’я. Але незважаючи на всі недоліки, 
епоха М. Хрущова принципово відрізнялася від попереднього періоду 
своєю орієнтацією на задоволення потреб людини.

1 Островский В. Б. Колхозное крестьянство СССР / В. Б. Островський. – 
Саратов, 1967. – 231 с.; Панченко П. П. Развитие общественно-политической 
жизни современного села УССР. 1960–1984 / П. П. Панченко. – К., 1985. – 
198 с.; Панченко П. П. Развитие сельского хозяйства Украинской ССР 1959–
1980 рр. / П. П. Панченко. – К., 1980. – 288 с.; Талан Є. П. Колгоспи Української 
РСР в період завершального будівництва соціалізму (1951–1958 рр.) / Є. П. Та-
лан. – К., 1966. – 160 с.; Фигурнов С. П. Строительство коммунизма и рост 
благосостояния трудящихся / С. П. Фигурнов. – М., 1962. – 352 с.; Хорош И. Д. 
Основные этапы и перспективы развития сельского здравоохранения в УССР / 
И. Д. Хорош. – М., 1988. – 267 с.

2 Баран В. К. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / 
В. К. Баран. – Львів, 1996. – 342 с.; Баран В. К. Україна після Сталіна: нариси 
історії 1953–1985 рр. / В. К. Баран. – Львів, 1992. – 215 с.; Падалка С. С. Сільське 
господарство України в другій половині 60-х рр. ХХ ст. / С. С. Падалка. – К, 
1995. – 287 с.; Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського 
села (1921–1991 рр.) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 304 с.; 
Романюк І. М. Українське село у 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / 
І. М. Романюк. – Вінниця, 2005. – 430 с.

3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1953–
1961 гг.). – Т. 4. – М., 1968. – С. 60.

4 КПРС в резолюціях, рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. – 
Т. 6. – М., 1971. – С. 271.

5 Архів “Центру усної історії” Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (далі: Архів “ЦУІ”). – Колекція 2. “Повсякденне життя 
селянства в УРСР у 1953–1964 рр.”. – Од. зб. № 1. Інтерв’ю з А. В. Мельником, 
16 липня 2010 р., записане М. В. Кагальною. – хв. 15.35.



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ78

6 Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах / відп. ред. В. А. Смо-
лій. – К, 2006. – С. 448.

7 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – 
ЦДАГО України), ф. 1, оп. 80, спр. 1192, арк. 98. 

8 Труд в СССР. Статистический сборник. – М., 1968. – С. 138–139, 144–
145. 

9 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 80, спр. 1194, арк. 105.
10 ЦДАГО України, ф.1, оп. 31, спр. 1136, арк. 198.
11 ЦДАГО України, ф.1, оп. 31, спр. 1245, арк. 84.
12 Архів “ЦУІ”. – К. 2. – Од. зб. № 5. Інтерв’ю з К. І. Кваша. 9 червня 

2009 р., записане М. В. Кагальною. – хв. 21.34.
13 Народне господарство УРСР в 1964 році. – К., 1965. – С. 293–294.
14 Романюк І. М. Вказана праця. – С. 345.
15 Майер В. Ф. Доходы населения и рост благосостояния народа / 

В. Ф. Майер. – М., 1968. – С. 145.
16 Островский В. Б. Вказана праця. – С. 211.
17 Архів “ЦУІ”. – К. 2. – Од. зб. № 2. Інтерв’ю з А. Д. Сорочинська. 

15 липня 2010 р., записане М. В. Кагальною. – хв. 38.02.
18 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1596, арк. 138.
19 Архів “ЦУІ”. – К. 2. – Од. зб. № 4. Інтерв’ю з А. Т. Гребінь. 15 травня 

2009 р., записане М. В. Кагальною. – хв. 21.48.
20 Колгоспи УРСР в цифрах. – К., 1969. – С. 157.
21 Архів “ЦУІ”. – К. 2. – Од. зб. № 7. Інтерв’ю з Є. Д. Лященко. 27 липня 

2010 р., записане М. В. Кагальною. – хв. 32.41.
22 ЦДАГО України,ф. 1, оп. 24, спр. 3870, арк. 145.
23 Хорош И. Д. Вказана праця. – С. 156.
24 Калью П. И. Заболеваемость сельского населения / П. И. Калью. – М: 

Наука, 1966. – С. 23.
25 Падалка С. С. Вказана праця. – С. 186.
26 Дупленко К. Ф. Развитие здравоохранения и медицинской науки за годы 

социалистического строительства / К. Ф. Дупленко. – К, 1964. – С. 35.
27 Рибак І. В. Вказана праця. – С. 187.
28 Журавель-якобсон Р. У. Из опыта изучения заболеваемости сельского 

населения / Р. У. Журавель-Якобсон // Советское здравоохранение. – 1960. – 
№ 3. – С. 47.

Исследуется материальное благосостояние украинского крестьянства 
в период аграрных реформ 1953–1964 гг. На основании архивных и устных 
источ ников проанализировано изменения, которые произошли в жизни кол-
хозного крестьянства, в частности – его материальном обеспечении.

ключевые слова: материальное благосостояние; колхозное крестьянство; 
личное подсобное хозяйство; доходы крестьян.

The article deals with the financial welfare of Ukrainian peasantry during the 
agrarian reforms in 1953-1964. There are analyzed the changes in the everyday life 
of the collective farm peasantry and their financial support in the article.

Keywords: the financial welfare; the collective farm peasantry; the private 
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Форми шеФської роБоти україНського червоНого 
хреста в роки другої світової війНи (1939–1945 рр.)

(за документами цдаго україни, цдаво україни,
державного архіву київської області)

На основі архівних документів аналізується різнопланова сфера діяльно-
сті співробітників Українського Червоного Хреста в період Другої світової 
війни.

ключові слова: Червоний Хрест; Друга світова війна; санітарно-оборон-
на підготовка; санітарні дружини; донорство; протиепідемічні заходи.

У політичній історії України можна виділити три періоди у перебігу 
Другої світової війни: перший період – з 1 вересня 1939 р. по 22 червня 
1941 р. – початок війни, розгром Польщі, возз’єднання західно-укра-
їнських земель з УРСР, їх радянізація; другий період – з 22 червня 
1941 р. по листопад 1942 р. – напад на СРСР, окупація України нацист-
ською Німеччиною, встановлення “нового порядку”, зародження і роз-
виток руху опору на окупованих землях, наступ радянських військ під 
Сталінградом, який поклав початок перелому у війні; третій період – з 
грудня 1942 по жовтень 1944 р. – визволення України від німецьких 
загарбників. Кожен з цих періодів був відзначений діяльністю червоно-
хресних товариств, які робили свій внесок в перемогу над нацистською 
Німеччиною, у першу чергу наданням допомоги місцевому населенню. 
Наслідки війни та нацистської окупації українське суспільство відчуває 
й понині, а гіркі спомини про ті трагічні події назавжди залишаться у 
пам’яті поколінь.

Метою дослідження є відтворення цілісної історичної картини ро-
боти Українського Червоного Хреста на українських землях під час 
Другої світової війни та аналіз матеріалів, які не тільки відкривають 
маловідомі сторінки історії України, а й дозволяють простежити діяль-
ність товариства та оцінити його значення.

Запропонована робота спирається на широку джерельну базу, яка 
охоплює різноманітні за змістом та характером джерела, а саме – знач-
ний комплекс документів, зосереджених у різних державних архівах 
України; використані директивні документи радянських органів зако-

* Срібна Марія Андріївна – cтарший науковий співробітник Національ ного 
музею історії України, аспірантка Інституту історичної освіти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
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нодавчої влади (Державного комітету оборони, Ради народних коміса-
рів, Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР).

Зібрання стенограм нарад щодо обговорення проектів наказів та 
директив Президії Верховної Ради СРСР, документації Центрального 
комітету Комуністичної партії УРСР із зазначених питань надають ін-
формацію про державну політику в напрямі розбудови системи охо-
рони здоров’я в 1944–1945 рр. Крім того, комплексне використання 
архівних джерел дозволяє нині відтворити реальний зміст стенограм та 
протоколів, що висвітлюють такі аспекти повсякденного буття людини 
в умовах війни, про які не можна було говорити на той час відкрито.

У дослідженні використані матеріали обласних та міських відділів 
охорони здоров’я стосовно втілення в життя основних директив радян-
ської влади з питань надання населенню медичної допомоги.

Статистичні дані доповнюють аналіз історичних процесів та явищ 
кількісними характеристиками.

Головним завданням реалізації військово-медичної доктрини під 
час бойових дій було зменшення санітарних втрат, тому до санітар-
ної служби Червоної Армії залучалися найкращі медичні працівники. 
В складних умовах військового часу, коли армія і тил гостро відчували 
нестачу медичних кадрів, велику роль у залученні широких мас насе-
лення до санітарної роботи відігравало товариство Червоного Хрес-
та. Саме воно стало основною громадською базою органів охорони 
здоров’я і взяло на себе відповідальність за підготовку медичних кадрів 
середніх і молодших ланок, організацію санітарних формувань.

Активісти з першого місяця війни працювали у військових шпита-
лях, читали пораненим книжки та газети, писали листи їхнім родичам, 
допомагали при розвантаженні санітарних поїздів. Основні напрями ро-
боти діяльності УЧХ: підготовка санітарно-оборонних кадрів (медичних 
сестер, санітарних дружин та санітарів) для Червоної Армії та громад-
ських органів охорони здоров’я; організація допомоги пораненим бій-
цям і офіцерам на фронті та в тилу; організація широкого донорського 
руху; надання допомоги населенню міст і районів при нальотах ворожої 
авіації; організація допомоги населенню, яке постраждало від військо-
вих дій (евакуйоване населення, дитячі заклади, будинки інвалідів, ро-
дини фронтовиків тощо); надання допомоги органам охорони здоров’я 
в проведенні санітарних та протиепідемічних заходів; широка санітар-
но-оборонна підготовка населення; червонохресна робота серед дітей1. 

Ще напередодні війни радянське керівництво проводило політику 
залучення людей до організації Червоного Хреста. Так, наприклад, за 
1940 р. УЧХ збільшився на 562 935 чол. і на початок 1941 р. нарахову-
вав 2 158 091 членів організації2.

Також 22 лютого 1941 р. РНК СРСР затвердив новий статут СТЧХ 
і ЧХ, яким передбачалась масова кампанія залучення цивільних грома-
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дян до справи зміцнення санітарної оборони та здійснення допомоги 
особам, що постраждали у війні3.

А 7 липня 1941 р. вийшов наказ Наркомату охорони здоров’я СРСР 
“Про масову підготовку медичних сестер і санітарних дружин”. Згідно 
з цим наказом, треба було забезпечити курси медичних сестер необхід-
ною кількістю лікарів-викладачів та досвідчених медичних сестер для 
керівництва практичними заняттями. Крім того, забезпечити всі курси 
медичних сестер запасу Червоного Хреста і Червоного Півмісяця лі-
кувальними базами для проходження навчально-виробничої практики 
тощо4.

Характерно, що найбільша кількість підготовлених сестер працю-
вала у 1941 р.

З огляду на те, що на початковому етапі війни при підготовці мед-
сестер значно менше було приділено уваги організаційно-масовій ро-
боті, первинні організації Червоного Хреста не були в повному обсязі 
залучені до практичної санітарно-оборонної роботи.

На початку війни медичні кадри Червоного Хреста майже на 100 % 
використовувались на фронті і в евакогоспіталях тилу. Згодом відсоток 
використання зменшувався, зокрема в 1942 р. відсоток використання 
медсестер становив до 83,7 %, а в 1943 р. – 64 %5.

Важливе місце в роботі УЧХ займала організація допомоги пора-
неним бійцям і офіцерам на фронті та в тилу. Товариство регулярно 
збирало різні речі для хворих в лікарнях. Так, наприклад, у 1943 р. 
було зібрано: простирадл – 462, сорочок – 484, кальсонів – 449, руш-
ників – 1894, хустинок – 538, подушок – 2212, наволочок – 407, шкар-
петок – 109, ковдр – 298. Червоний Хрест у великій кількості зібрав 
для лікарень медикаменти, посуд, засоби гігієни. Крім того, 1173 по-
ранених бійців і командирів були направлені співробітниками Червоно-
го Хреста на квартири під нагляд самих хазяїв, які їх виходжували та 
харчували. Також на допомогу пораненим бійцям і командирам товари-
ство зібрало 45 669 руб., які були спрямовані до лікарень, санбатів та 
розподілені серед поранених, які перебували на квартирах6.

Разом з тим червонохресний актив брав участь в організації мо-
лочних кухонь, зокрема у 1943 р. товариство направило для лікарень 
УРСР: меду – 347 кг, сиру – 437 кг, картоплі – 3668 кг та ін.7.

У 1945 р. в лікарнях Дніпропетровської області було організовано 
чергування із 78 чоловік біля ліжок тяжкохворих. Із шефських грошей 
було виділено лікарням 2000 руб. на культурні потреби. Силами акти-
ву Червоного Хреста Кіровського, Ленінського районів в м. Дніпро-
петровськ в підшефних лікарнях були побілені та прикрашені палати 
занавісками на вікнах, ліжках, також відремонтовано велику кількість 
білизни, куплено два патефони і 750 пар нової білизни8.
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Але, незважаючи на роботу червонохресного активу, в більшості 
випадків лікарні були у жахливому стані. Проведені перевірки виявили 
в багатьох лікарнях факти розкрадання продуктів. 

У роки війни було організовано широкий донорський рух. 16 ве-
ресня 1941 р. вийшов наказ Наркомату охорони здоров’я СРСР “Про 
покращення організації роботи з донорства”. Згідно з цим наказом, 
необхідно було активізувати широку агітаційну та політико-просвіт-
ницьку роботу з донорства; залучати донорів на донорські пункти для 
медичного обстеження і пункти переливання крові; вести облік донорів 
із числа товариств Червоного Хреста; організувати контроль за безпе-
ребійною роботою донорських пунктів; забезпечити донорські комісії 
відповідними приміщеннями для нормальної роботи з обстежень до-
норів9.

 В Україні діяло два наукові інститути (Київський, Харківський), 
донорські пункти, 17 обласних станцій з переливання крові та 5 пере-
сувних станцій переливання крові, де проводилась велика науково-до-
слідницька робота. Ці заклади організували навчання санітарної служ-
би Червоної Армії щодо кращого зберігання крові на більш тривалий 
час. Переливання крові стало можливим не тільки у великих лікарнях, 
а і в сільських дільницях та на полі бою10.

Під час окупації українських земель наукові інститути з переливан-
ня крові на деякий час припинили свою діяльність. Лише після посту-
пового звільнення територій від окупантів у вересні 1943 р. відновив 
свою діяльність Харківський інститут. Київський інститут з перели-
вання крові розпочав свою роботу в грудні 1943 р., але зупинив з 20 
грудня 1944 р. по 1 січня 1945 р. для необхідного ремонту, генерально-
го прибирання та утеплення приміщення з метою створення належних 
умов для його подальшої роботи11.

 Всі інші станції переливання крові були заново створені тільки в 
1944 р. після звільнення областей України від нацистських окупантів12.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 червня 1944 р. був 
встановлений нагрудний знак “Почесний донор СРСР”, яким нагоро-
джувались особи, котрі багаторазово здавали кров та активно залучали 
населення у ряди донорів. Цю нагороду отримало близько 100 осіб13.

УЧХ надавав допомогу населенню міст та районів при нападі во-
рожої авіації. За сигналом повітряної тривоги співробітники Червоного 
Хреста негайно розпочинали медично-санітарне обслуговування насе-
лення. Санітарні загони і кадрові сандружини надавали допомогу орга-
нам охорони здоров’я у нагляді за підтриманням санітарного поряд ку 
в різних притулках. Взірцевою роботою відзначились санітарні форму-
вання міст Севастополя та Одеси.

Також у той період набуло поширення шефство над евакогоспіталя-
ми, сім’ями загиблих воїнів та інвалідів війни. Хоча допомога інвалідам 
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війни до 1943 р. проводилась в індивідуальному порядку і не отримала 
значного поширення, бо комітети Червоного Хреста були погано зв’язані 
з органами соціального забезпечення, комітетами допомоги інвалідам і 
органам охорони здоров’я. Діяльність УЧХ зводилась в основному до 
обслуговування окремих інвалідів, оформлення документів, посадки їх 
в потяги та супроводження до місця постійного перебування.

Найбільш вразливою категорією населення у роки війни були діти. 
Тотальна мобілізація чоловіків до різних регулярних і нерегулярних 
збройних формувань позбавила мільйони родин годувальника. Сотні 
тисяч дітей залишилися сиротами і напівсиротами. Саме цей контин-
гент став головним об’єктом доброчинних акцій української громад-
ськості. Так, наприклад, Ворошиловградський обком Товариства від-
крив дитячий будинок для сиріт; Жданівський обком обладнав дитячий 
санаторій, а Полтавський та Вінницький обкоми зібрали для дитячих 
будинків значну кількість продуктів харчування.

Крім того, створювались первинні організації та санітарні пости. 
Зокрема, в 1944 р. у школах та ФЗУ було створено 4168 первинних 
організацій, які нараховували 234 тис. чоловік членів організації Чер-
воного Хреста, організовано 1818 санітарних постів, підготовлено 141 
010 значкистів БГСО14. 

Характерно, що школярі та молодь не залишались осторонь діяль-
ності Червоного Хреста. Вони чергували біля важкопоранених, писали 
листи їхнім родинам, читали газети. Водночас зазначимо, що у шеф-
ській роботі над дитячими будинками було ряд недоліків, зокрема від-
сутність плановості в роботі шефських комісій; недостатнє охоплення 
шефством інвалідів війни та дитячих будинків; не всіма обкомами Чер-
воного Хреста приділялась серйозна увага цій роботі, а організовані 
заходи носили спонтанний характер (м. Суми, м. Чернігів, м. Дніпро-
петровськ); спостерігався недостатній контроль за витратами матері-
альних ресурсів15. 

З документації можна зробити висновки, що первинні організації 
Червоного Хреста були створенні не у всіх школах, РУ та школах ФЗО; 
не всі шкільні секції обласних комітетів Червоного Хреста працювали 
чітко та оперативно (Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Терно-
пільська області); не у всіх райкомах Червоного Хреста були створенні 
шкільні секції; у багатьох первинних організаціях було замало наочної 
агітації; недостатньо розгорнута робота в РУ та школах ФЗО; робота 
серед піонерів і школярів налагоджена була тільки на “задовільно”16. 

Члени Червоного Хреста надавали необхідну фізичну та матеріаль-
ну допомогу сім’ям фронтовиків. Вони допомагали обробляти городи, 
ремонтували житлові приміщення, вирішували різні побутові питання. 
Необхідні кошти для допомоги родинам фронтовиків збиралися шля-
хом проведення концертів та вечорів, добровільної понаднормової ро-
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боти на підприємствах та установах з відрахуванням заробітку у фонд 
допомоги дітям фронтовиків тощо. Завдяки їхній допомозі багатьом 
сім’ям військовослужбовців вдалося вижити в той складний час. Так, 
наприклад, в кінці 1944 р. у Сумській області Червоний Хрест надав 
матеріальну допомогу 36 нужденним сім’ям, а в Миколаївській області 
був створений продовольчий фонд допомоги, який надав свої послуги 
42 родинам17.

Проводилась широка червонохресна агітаційна робота серед насе-
лення України. Так, наприклад, упродовж IV-го кварталу 1943 р. члени 
УЧХ за активної допомоги медичної громадськості провели 15 588 лек-
цій, бесід і доповідей на санітарно-обороні та санітарно-просвітницькі 
теми. Співробітники організації влаштували 38 виставок, випустили 
125 лозунгів. Зокрема, Сталінський Обком провів 10 вечорів з санітар-
но-оборонної тематики: 1) Боротьба з епідемічними захворюваннями; 
2) Підготовка широких верств населення до санітарної оборони; 3) Всі 
в ряди донорів; 4) Дамо воїнам Червоної Армії більше крові; 5) Орга-
нізуємо продовольчий запас для захисників Батьківщини. Крім того, 
Сталінський Обком провів 280 лекцій на санітарно-оборонну тематику, 
подав до друку 15 статей, провів 20 радіопередач18.

Проте, як свідчать офіційні зведення, попри багатопланову роботу 
співробітників Червоного Хреста, в їхній діяльності простежувалось 
ряд помилок. Аналіз архівних матеріалів дає підстави стверджувати, 
що 1945 р. відзначався низьким рівнем агітаційної роботи в зонах сані-
тарної оборони, а в періодичних виданнях недостатньо висвітлювалась 
робота червонохресних організацій. Також був досить невпорядкова-
ний облік агітаційно-масової роботи та мала кількість плакатів і ло-
зунгів. Незважаючи на виконання основних планів Виконкому СТЧХ і 
ЧП СРСР, організаційно-масова робота не досягала рівня поставлених 
зав дань. Причиною цього була недостатня агітаційно-масова робота 
первинних та районних організацій.

Повільно велась робота з підготовки медичних сестер і санітарних 
дружин, зокрема через відсутність потрібної кількості посібників, папе-
ру для слухачів і халатів для практичної роботи. План з підготовки до 
здачі комплексу ГСО і БГСО не виконувався через повну відсутність 
програм та підручників.

Співробітники УЧХ проводили санітарні та протиепідемічні робо-
ти. Так, в 1944 р. у Полтавській області із підготовлених санітарних 
постів були створені три деззагони з 5–7 чоловік кожний, які допо-
магали санітарним станціям в проведенні протиепідемічних заходів. 
Санітарним активом Червоного Хреста проведено обстеження 1500 
дворів, 3000 колодязів та 1754 особи. В Дніпропетровській області са-
нітарними постами було проведено обстеження 5000 осіб та вивчено 
санітарний стан 1680 дворів. Крім того, створено санітарні пости в 
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цехах заводу ім. Леніна та встановлено чергування на санітарних пере-
пустках19.

22 серпня 1943 р. вийшла постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) “Про 
термінові заходи відбудови господарства в районах, звільнених від ні-
мецьких загарбників”. До цієї роботи негайно залучилися співробіт-
ники Червоного Хреста. У 1944 р. в Харківській області 1768 чоловік 
санітарного активу проводили систематичну роботу для відбудови міст 
та районних центрів області. Така робота проводилась в Чернігівській, 
Сумській, Запорізькій та інших областях20.

3 квітня 1944 р. на засіданні Виконкому СТЧХ і ЧП СРСР було 
зачитано протокол “Про формування санітарно-епідемічних загонів 
Червоного Хреста для роботи у звільнених від німецьких окупантів 
районів”, згідно з яким Центральному комітету товариства Червоного 
Хреста УРСР було доручено створити 15 санітарних епідемічних заго-
нів до 1 травня наступного року21. 

У м. Києві після звільнення від німецьких окупантів червонохрес-
ними комітетами була проведена значна робота в різних його районах. 
Так, наприклад, в Дарницькому районі за станом на 1944 р. по жов-
тень 1945 р. нараховувалось: первинних організацій – 81, членів това-
риства Червоного Хреста – 5259 осіб, зібрано членських внесків – 8748 
руб., підготовлено значкистів ГСО – 3342, БГСО – 49, організовано 
санітарних постів – 95 осіб, підготовлено членів комітету і ревізійних 
комісій – 215 осіб, залучено донорів – 84 особи, проведено бесід та до-
кладів – 114, засідань оргкомітету – 422.

Незважаючи на ці високі показники, відзначалися і недоліки в ро-
боті товариства. Зокрема, низька дисципліна серед членів первинних 
організацій, нерегулярне проведення агітаційної і санітарно-просвіт-
ницької роботи серед її членів, недостатня практична допомога оргко-
мітету первинним організаціям, відсутність донорського пункту, слаб-
ке керівництво з боку обласного комітету23. 

Червоний Хрест проводив активну роботу і на підприємствах важ-
кої промисловості. Так, наприклад, у 1944 р. на Харківському заводі № 
75 були створені первинні організації в 10 цехах, членами організації 
стали 1169 чоловік, створено 20 санітарних постів, підготовлено до зда-
чі норм ГСО – 1191 осіб, стали донорами 312 осіб, проведено 60 лекцій 
та бесід на санітарно-оборонну тематику. А в Маріупольському заводі 
ім. Ілліча було створено 60 первинних цехових організацій, де нара-
ховувалось 6129 членів. Крім того, було підготовлено до здачі норм 
ГСО – 1865 осіб, а інструкторів ГСО – 137 осіб24.

15 січня 1945 р. вийшла постанова № 25 РНК УРСР “Про організа-
цію колгоспних сестринських пунктів Червоного Хреста та підготовка 
колгоспних медичних сестер”. За цією постановою передбачалося ви-
брати із найбільших колгоспів і направити на курси медичних сестер 
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колгоспниць віком від 15 до 35 років, які мали підготовку не менше 
шести класів середньої школи25.

Але, враховуючи всі наслідки війни, повністю втілити в життя цю 
постанову було неможливо: колгоспні сестринські медичні пункти не 
мали власного приміщення, правління колгоспів відмовлялось виділя-
ти кошти для обладнання медичного пункту і оплати праці медичних 
сестер.

Таким чином, можна підсумувати, що в період Другої світової вій-
ни співробітниками УЧХ було максимально розширено підготовку ме-
дичних сестер і санітарних дружинниць; організовано громадську до-
помогу пораненим і хворим як на фронті, так і в тилу; вжиті заходи 
для розвитку масового донорства; надано допомогу населенню міст і 
районів при нальотах ворожої авіації; проведено роботу серед дітей. 
Співробітники УЧХ увагою і турботою оточували населення, яке по-
страждало від бойових дій. Всі помилки та недоліки, котрі виникали в 
роботі червонохресних товариств були спричинені політичним, еконо-
мічним та соціальним факторами. Злигодні та страждання люди зноси-
ли з великим терпінням, адже вони мріяли, що після війни відбудуться 
докорінні позитивні зрушення у всіх сферах життя.
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На основе архивных документов анализируется разноплановая сфера де-
ятельности сотрудников Украинского Красного Креста в период Второй ми-
ровой войны.
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обо  ронная деятельность; санитарные дружины; донорство; противо эпиде ми-
чес кие мероприятия.

There are analyzed the different activities of the employees of the Ukrainian 
Red Cross during the Second World War.
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training, nurses, donation, anti epidemic measures.
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джерельНа осНова проБлеми стаНовлеННя 
гуБерНських та повітових старост

На правоБережжі у період гетьмаНату
 п. скоропадського

Публікація містить характеристику інформативної насиченості проблеми 
формування та становлення місцевих органів державної влади у період Геть-
манату П. Скоропадського на Правобережжі в фондах центральних державних 
архівних установ.

ключові слова: джерела; Правобережна Україна; місцева адміністрація; 
староста; архівні фонди; центральні державні архівні установи України.

Джерельна база періоду Української Держави 1918 р. формувалася 
у складних умовах суспільних відносин. Наукове узагальнення та пере-
осмислення практичного досвіду роботи адміністрації посад у період 
Гетьманату П. Скоропадського дозволить уникнути помилок та прора-
хунків у подальшому процесі державотворення, організації та функці-
онування адміністративних органів влади України на сучасному етапі.

У першу чергу найбільший інтерес становлять дані, що містяться 
в Центральних державних архівних установах України – Централь-
ному державному архіві вищих органів влади та управління Украї-
ни (ЦДАВО України); Центральному державному архіві громадських 
об`єднань України (ЦДАГО України); Центральному державному 
історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК України); Центрально-
му державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного 
(ЦДКФФА України).

Найбільший історіографічний доробок з даного опрацювання теми 
належить Р. Пирогу1. Проте він висвітлює загалом архівний сегмент 
революційних подій 1917–1921 рр. та Гетьманату П. Скоропадського, 
лише побіжно приділяючи увагу питанню становлення місцевих адміні-
страцій в фондах центральних державних архівних установ. Тому мета 
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нашого дослідження полягає в аналізі архівних фондів центральних дер-
жавних архівних установ України, спрямованому на вивчення проблеми 
формування та функціонування місцевих органів держаної влади у пе-
ріод Гетьманату П. Скоропадського в Правобережній Україні.

Насамперед нас цікавить процес становлення та діяльність губерн-
ських і повітових старост: Д. Андро, С. Кисельова, І. Чарторижського, 
П. Андріанова, В. Федоренка, О. Ханукова. А також повітових старост: 
М. Григор`єва, М. Кузнєцова, І. Машира, І. Солтика, І. Недашківського, 
П. Корольова, С. Оніщенка, В. Дубиненка, В. Бялоцького, Д. Носенка, 
М. Яблонського, І. Волошинова, Є. Бразуль-Брешковського, П. Ренен-
кампфа, В. Столярова, С. Бодиська, С. Васильєва, О. Липкина, Солов-
йова, Кириченка, В. Леонтіїва, І. Бордюжевича, І. Сінокосіва, Є. Кри-
жанівського, О. Сугаренка, В. Пущина, Д. Прибильського, І. Арндта, 
М. Шабельського, М. Шмідта, О. Нікітіна, Ф. Шлеммера, Л. Бродсько-
го, О. Лалевича, К. Курзеньківа, Й. Максимовича, Р. Ржевського, а та-
кож стан органів місцевого самоврядування (земств, міських дум).

Фонди центральних державних архівів України широко представ-
лені документальними свідченнями діяльності місцевих адміністрацій 
та органів самоврядування на Правобережжі в 1918 р.

Основний масив документів з поставленої проблеми зосереджений 
у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
України (ЦДАВО України). Найбільший інтерес у цьому плані станов-
лять фонди губернських та повітових старост. У справах фондів “По-
дільський губернський староста” (ф. 1793), “Волинський губернський 
староста” (ф. 3616), “Київський губернський староста” (ф. 3598), “Про-
скурівський повітовий староста” (ф. 3625), “Новоград-Волинський пові-
товий староста” (ф. 1512), “Дубнівський повітовий староста” (ф. 1852), 
“Гайсинський повітовий староста” (ф. 2026) містяться документи про 
призначення губернських старост та їх помічників, призначення пові-
тових старост, списки повітових старост на Правобережжі, звіти, до-
повіді, повідомлення, оголошення, розпорядження старост про стан і 
організацію роботи у повітах і губерніях, ротацію представників вер-
хівки місцевого керівництва та їх заходи, листування з начальниками 
Державної варти і повітовими старостами про проведення обшуків і 
арештів осіб, підозрюваних в агітації проти гетьманської влади, цирку-
ляри і розпорядження гетьманського департаменту державної варти та 
повітових старост про боротьбу з більшовиками2.

Інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування на 
волосному рівні подано у справах фондів “Ярмолинецької волосної на-
родної управи Подільської губернії” (ф. 433), “Красилівської волосної 
народної управи Таращанського повіту Київської губернії” (ф. 612), 
“Христинівської волосної народної управи Уманського повіту Київ-
ської губернії” (ф. 1480), “Вендичанскої волосної народної управи Мо-
гилів-Подільського повіту Подільської губернії” (ф. 1514), “Жаданів-
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ської волосної управи Липовецького повіту Київської губернії 1918 р.” 
(ф. 1646) ЦДАВО України. У них розкривається суть діяльності місце-
вих органів та їх боротьба за утвердження власних прав, процес ревізії 
народних управ.

Справи фонду “Рада Міністрів Української Держави” (ф. 1064) 
містять документи про порядок створення комісій під головуванням 
волосного старшини для визначення відшкодувань землевласникам та 
визначення розмірів штрафів, про завдання, поставлене урядом перед 
місцевими адміністраціями, розширяти посівні площі, законопроекти 
МВС щодо адміністративної влади. За протоколами засідань Ради Мі-
ністрів простежується державна політика стосовно органів місцевого 
самоврядування в 1918 р. Зокрема у рішенні про створення виборчих 
комісій, у постанові про обревізування органів місцевого самовряду-
вання, обраних за часів Тимчасового уряду3.

У справах фонду “Міністерство внутрішніх справ Української Дер-
жави” (ф. 1216) – ЦДАВО України, є документи щодо змісту діяльності 
старост у відновленні порядку та спокою в країні, організаційної і за-
конотворчої діяльності; звіти губернських старост про ситуацію в гу-
берніях, листування департаментів МВС з губернськими старостами та 
столичним отаманом стосовно різних справ, що складалися на місцях; 
про надання губернським старостам права розпуску волосних земських 
зборів і управ; матеріали департаменту місцевого самоврядування, ін-
струкції, звіти, довідки, телеграми, листування з іншими відомствами. 
Невелика кількість справ фонду містить документи про персональний 
склад і діяльність управлінь старост, організацію старостами інформа-
ційного відділу, тощо4.

У справах фонду “Міністерство фінансів Української Держави” 
(ф. 2199) відклалися документи щодо фінансового забезпечення дер-
жавних проектів, спрямованих на реформування місцевого апарату, 
зокрема підготовки до виборів земств і міських дум, дані про кредиту-
вання земств.

У справах фондів “Міністерства торгівлі і промисловості” (ф. 1118), 
“Міністерства продовольчих справ” (ф. 2196) – ЦДАВО України є ін-
формація про постанови, накази, циркуляри й листування з конторами 
Державного хлібного бюро, відомості про постачання продовольчими 
продуктами біженців, про заходи влади щодо боротьби зі спекуляці-
єю, забезпечення населення продовольством; також відклалося листу-
вання з німецько-австро-угорською господарською комісією про само-
вільну реквізицію, закупку і вивіз хліба та цукру за кордон німецькою 
військовою владою; подано списки цукрових заводів, плани перевозу 
цукру, дані щодо економічної ситуації у Правобережних губерніях. В 
організаційно-розпорядчій документації, листуванні установ, засідань 
комісій, телеграмах розкривається спектр проблем, які доводилося ви-
рішувати гетьманським урядовцям5. 
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Суспільно-політичну ситуацію на Правобережній Україні висвіт-
люють архівні справи фондів: “Подільський губернський комісар УНР” 
(ф. 628), “Головне управління Генерального штабу УД” (ф. 1077), “Го-
ловне управління Генерального штабу УНР” (ф. 1078), “Інспектор 
державної варти при Подільському губернському старості” (ф. 1794), 
“Міністерство юстиції Української Держави” (ф. 2207), “Вінницьке 
карно-розшукове відділення департаменту державної варти УД По-
дільської губернії” (ф. 3116) – ЦДАВО України. Вони містять рапор-
ти, накази, телефонограми, донесення, резолюції; подають інформацію 
про становище на місцях, кількість та території селянських повстань; 
судово-слідчі матеріали з розслідування погромів панських маєтків; 
фіксують висловлювання та агітацію проти владних установ, інші про-
тизаконні (як кваліфікували їх представники владних структур) дії, 
терористичну та партизансько-підпільну діяльність різних політичних 
сил на Правобережжі в добу Гетьманату П. Скоропадського. Також ма-
теріали дають можливість визначити мотивацію соціальної поведінки, 
простежити настрої населення.

У справах фонду “Київський столичний отаман Української Держа-
ви” (ф. 2619) – ЦДАВО України відклалися документи про становлення 
та функції окремої адміністративної посади – столичного отамана6. 

Відносини, непорозуміння і сутички з місцевою австро-угорською 
військовою владою, скарги та заяви про арешти, обшуки, побиття та 
образи з боку австро-угорських військ, документи про координацію ро-
боти адміністративної влади з австро-угорським командуванням щодо 
забезпечення громадського порядку відбиті в справах фонду “Пред-
ставник Голови Ради Міністрів Східної армії УД при Австро-Угорсько-
му вищому командуванні” (ф. 2311) – ЦДАВО України7.

У справах фонду “Петлюра Симон Васильович (1879–1926) – по-
літичний, державний і військовий діяч, член УЦР, Голова Директорії 
УНР, Головний отаман військ УНР” (ф. 3809) – ЦДАВО України міс-
тяться прохання, скарги, заяви до голови Всеукраїнської спілки земств 
С. Петлюри, повідомлення про протиправні дії німецьких військ, допо-
віді про становище у Київському, Таращанському, Канівському, Зве-
нигородському, Сквирському, Васильківському повітах, листування з 
земськими діячами, відозви до населення8. 

Хоча у справах фондів “Комісії з історії громадянської війни при 
ЦК КП(б)У” (ф. 5), “Комісії з історії Комуністичної партії і Жовтневої 
революції на Україні при ЦК КП(б)У” (ф. 17) – ЦДАГО України немає 
прямо тематичних документів, проте тут міститься опис суспільно-по-
літичної ситуації губернськими та деякими повітовими старостами Ки-
ївської губернії і плани заходів необхідних для її покращення9. 

Документи ЦДІАК України, верхні хронологічні рамки яких обме-
жені 1917 р., містять невелику кількість джерел із визначеної проблема-
тики. В основному це фонди прокурорів судових палат. У справі фонду 
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“Прокурор Одесской судовой палаты” (ф. 419) містяться документи, де 
є інформація про попередження австрійським військовим командуван-
ням в Подільській губернії українських діячів УНР щодо неприйнят-
ності будь-яких антиурядових виступів та перешкоди становленню на 
місцях адміністративної влади П. Скоропадського10.

Основний масив фото- та кінодокументів, що відображають на-
самперед масові, здебільшого знакові події гетьманату, зосередже-
ний у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені 
Г. С. Пше ничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного).

Серед фотоматеріалів архіву збереглися світлини з нагоди обрання 
гетьманом П. Скоропадського у квітні 1918 р. Зафіксовані й такі масові 
зібрання, як всеукраїнські з’їзди селян-хліборобів, мітинг селян та інші. 
На колективних світлинах зображені П. Скоропадський з німецькими 
та австрійськими військовими і дипломатами. Представлені також фото 
вояків німецько-австрійських військ та ін.

Збірник кіносюжетів 1918 р. відображає добу Української Держави. 
Насамперед це перебування у Києві німецьких військ, їх командувача 
фельдмаршала Г. Ейхгорна, німецьких та австро-угорських дипломатів; 
парад українських військ, який приймає міністр О. Рогоза; наслідки ви-
буху в районі Звіринця на Печерську; чиновники і військові на паро-
плаві тощо11. 

Отже, огляд джерел проблеми формування і функціонування міс-
цевих адміністрацій в Правобережній Україні у період Гетьманату 
П. Скоропадського дозволяє зробити наступні висновки:

1. У справах фондів центральних державних архівних установ від-
клалися документи, які містять інформацію про події 1918 р. та особи 
губернських і повітових старост, столичного отамана, висвітлюють ста-
новище самоврядувань, їх діяльність. Дана група джерел є основною 
при дослідженні та дозволяє об’єктивно розкрити зміст проблематики, 
побачити процес державотворення на місцях у вказаний період.

2. Основний масив документів з поставленої проблеми зосередже-
ний у ЦДАВО України. Найбільший інтерес у цьому плані становлять 
фонди губернських та повітових старост.

3. Хоча у справах фондів ЦДАГО України немає прямо тематич-
них документів, проте тут міститься опис суспільно-політичної ситуа-
ції губернськими та деякими повітовими старостами Київської губернії 
і плани заходів, необхідних для її покращення.

4. Справи фондів ЦДІАК України, верхні хронологічні рамки яких 
обмежені 1917 р., містять невелику кількість джерел з проблематики. В 
основному це фонди прокурорів судових палат.

5. Фотоматеріали архіву ЦДКФФА України імені Г. С. Пшенично-
го відображають здебільшого знакові події Гетьманату.

6. Загалом джерельна архівна база Центральних державних архів-
них установ України є прямим віддзеркаленням проблематики форму-
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вання та функціонування місцевих органів державної влади у 1918 р. 
на Правобережжі.
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ФоНди осоБового походжеННя державНого архіву 
полтавської оБласті – джерело з історії краЮ

Розглянуто склад та зміст фондів особового походження, що зберігаються 
у Державному архіві Полтавської області; зроблено аналіз інформаційного по-
тенціалу цих фондів для вивчення історії Полтавщини. 

ключові слова: фонди особового походження; колекція документів осо-
бового походження; спогади; щоденники; листи. 

Зазвичай історичні процеси, події, факти вивчаються через призму 
офіційних джерел. Однак вони будуть неповними і однобокими, якщо 
не відображатимуться через суб’єктивне сприйняття їх особистістю. 
Адже у кожному неповторному та незаангажованому особистому до-
кументі (листі, спогаді, щоденнику, записці тощо) є унікальна інфор-
мація з історії всіх періодів життя держави та суспільства. Тому фонди 
особового походження є важливою складовою Національного архівно-
го фонду.

З огляду на це Державний архів Полтавської області активно попов-
нює джерельну базу документами особового походження. За останні 
5 років на державне зберігання надійшло 3225 таких документів На 
цей час в архіві зберігається 34 фонди, 6388 справ за 1693–2010 роки. 
Це фонди особового походження керівників області (“Моргун Федір 
Трохимович – перший секретар Полтавського обкому партії, Герой 
Соціалістичної Праці, письменник”), відомих працівників народного 
господарства (“Гайовий Тимофій Володимирович – начальник Пол-
тавського тепловозоремонтного заводу, Герой Соціалістичної Праці”, 
колекція документів про колективи та ударників комуністичної праці), 
вчених, діячів науки і техніки (“Аксентьєва Зінаїда Миколаївна – член-
кореспондент Академії наук УРСР, директор Полтавської гравіметрич-
ної обсерваторії, депутат Верховної Ради УРСР”, “Нані Софія Петрів-
на – відомий зоотехнік-селекціонер”, “Побєдонос цев Ю. А. – лауреат 
Державної премії, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент 
Міжнародної Академії астронавтики”, “Комарницький Микола Анто-
нович – ветеран і популяризатор авіації і планеризму”), учасників етап-
них історичних подій (“Абрамов Іван Олексійович – учасник штурму 

* Гудим Валентина Володимирівна – директор Державного архіву Пол-
тавської області, заслужений працівник культури України.

© В. В. Гудим, 2013
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Універсал гетьмана Івана Мазепи (оригінал, 1702 рік).
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Зимового палацу 24–25 жовтня 1917 року, почесний громадянин міста 
Полтави”, “Каменський Ричард Кастанович – учасник польського наці-
онально-визвольного руху 1863–1864 років”, “Дем’яновський Володи-
мир Васильович – учасник народовольчого руху”), відомих полтавських 
дворян (ф. 181 “Галагани Петро Григорович та Павло Григорович – 
поміщики Прилуцького повіту Полтавської губернії”; ф. 767 “Коршун 
Микола Пилипович (1889 – рік смерті не встановлений) – дворянин, 
голова Лубенської повітової земської управи”; ф. 242 “Щербатов Ми-
кола Борисович – князь, Полтавський губернський предводитель дво-
рянства”; ф. 1017 “Орільська економія поміщиків Чернишів, с. Черни-
шівка Миргородського повіту Полтавської губернії” та ін.). Окрім того, 
на зберіганні є і архівні колекції.

Для вивчення історичної минувшини не лише нашого краю, а й 
України велике значення має фонд 222 “Скаржинська Катерина Мико-
лаївна (/1851–1852/)–1932) – краєзнавець, член етнографічного, архе-
ологічного і антропологічного товариств”1. Катерина Миколаївна на-
родилася у селі Постав-Мука Лубенського повіту Полтавської губернії 
у сім’ї поміщика Миколи Вілімовича Райзера. Була одружена з Мико-
лою Скаржинським, генерал-майором, поміщиком, власником 4 тисяч 
десятин орної землі. Займалася колекціонуванням старожитностей та 
відкрила у своєму родовому маєтку на хуторі Круглик музей, де було 

Указ царів Іоана
та Олексія
земському приказу
(оригінал 1693 рік).
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представлено одні з найкращих етнографічних, археологічних, нуміз-
матичних колекцій, колекцію церковної старовини, а також чималу ко-
лекцію документальних пам’яток. Популярність музею та його засно-
вниці була настільки великою, що Катерину Миколаївну обрали своїм 
членом кілька наукових товариств.

Великий за обсягом документальний фонд (2650 одиниць збері-
гання) охоплює значний історичний період. Більша частина докумен-
тів представлена оригіналами. Найдавніший оригінал належить до 
1693 року. Документи поділені на три розділи: діловодство музею; до-
кументи, зібрані музеєм; документи родин Скаржинських та Райзерів, а 
також їх родичів2. Поряд із копіями указів і маніфестів російських царів 
у фонді зберігаються оригінали універсалів гетьмана Мазепи значко-
вому товаришу Василеві Свічці на володіння млинами біля Горобиної 
греблі у Лубнах (1702 рік), гетьмана Кирила Розумовського лубенсько-
му полковнику Івану Кулябці на володіння селами у Лукімській та Лу-
бенській сотнях (1752 рік), гетьмана Данила Апостола переяславському 
полковникові Тетері на будівництво млина біля Воришівської греблі 
у Лубнах (1732 рік); документи установ міста Лубен (звіти земської 
управи, міського громадського банку, повітового казначейства; рапорти 
приставів тощо); позови поміщиків у Лубенський земський суд, скарги, 
донесення справнику та городничому про незаконне захоплення земель 
та переховування втікачів-кріпаків. За документами цього фонду (жур-
нали Полтавського тимчасового губернського комітету з впроваджен-
ня в дію положення про земські установи; комітету з упорядкування 
селянського побуту, інструкції про перші земські засідання і порядок 
стягнення зборів земськими управами, листи, відозви) можна вивчати 
питання впровадження реформ на Полтавщині, розпочатих у 1861 році. 
У фонді є колекції сімейних документів родичів Катерини Скаржин-
ської – полтавських поміщиків Кір’якових, Неженцевих, Агроновичів-
Корнієєвичів, які свідчать про організацію поміщицьких господарств, 
права володіння землями, благодійну діяльність представників цих ро-
дин. Епістолярій представлений листами О. В. Суворова, Г. О. Потьом-
кіна до Вікентія Райзера (1775 рік), Антоновича В. Б., Багалія Д. Ф., 
Горленка В. П., Тарновського В. В., Чернігівської архівної комісії, му-
зею Полтавського губернського земства до К. М. Скаржинської. 

У Державному архіві Полтавської області зберігаються фонди ві-
домих лікарів-новаторів, прогресивних громадських діячів Скліфосов-
ського Миколи Васильовича та Зубковського Івана Андрійовича.

Видатний військово-польовий хірург, який одним із перших у хі-
рургічній практиці запровадив асептику і антисептику, почесний член 
Санкт-Петербурзького, Московського, Лондонського, Паризького, 
Празького товариств лікарів, професор Київського, Московського уні-
верситетів, Військово-медичної академії, директор клінічного інститу-
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ту удосконалення лікарів у Петербурзі Микола Скліфосовський після 
1871 року у літні місяці приїжджав у свій маєток у селі Яківці біля 
Полтави, а з 1900 року – постійно там проживав, де і скінчив свої дні. 
Він приймав пацієнтів у власному будинку та оперував хворих у Пол-
тавській земській лікарні. Окрім того, був губернським гласним, брав 
участь у засіданнях Полтавського губернського земства. 

Документи до архіву передала онука М. В. Скліфосовського Єли-
завета Михайлівна Яковлєва (основна частина документів зберігається 
у музеї інституту Скліфосовського у Москві). Найбільший масив доку-
ментів – це листування Миколи Васильовича з дітьми та зятем Михай-
лом Павловичем Яковлєвим, який був одним із його талановитих учнів. 
Окрім відомостей особистого характеру, у листах Скліфосовського є 
інформації про відкриття клінічного містечка на Дівичому полі у Мо-
скві; організацію заходів щодо подолання епідемії віспи та холери; 
збір коштів на пам’ятник хірургу М. І. Пирогову; підготовку з’їзду 
лікарів; відкриття школи для селянських дітей у Яківцях у 1887 році 
у пам’ять про померлого сина Бориса; придбання дачі художником 
Г. М’ясоїдовим поблизу Полтави; участь у засіданнях Полтавських гу-
бернських земських зборів та ін.3 Всебічно вивчити життєвий шлях та 
наукову діяльність видатного хірурга допоможуть спогади про нього 
доньки Ольги, онуки Анни, лікаря А. А. Арсеньєва, а також статті. У 
фонді представлено фотографії М. В. Скліфосовського, його сім’ї та 
Яківчанської садиби, датовані кінцем ХІХ століття.

Відкривач миргородського джерела мінеральних вод, засновник 
Миргородського курорту лікар Іван Андрійович Зубковський наро-
дився у селі Єрки Миргородського повіту Полтавської губернії у сім’ї 
священика. Незважаючи на те, що кілька поколінь його предків мали 
духовний сан, Зубковський вирішив бути лікарем та вступив на ме-
дичний факультет Київського університету св. Володимира. Після на-
вчання відразу перейшов у розпорядження Кавказького окружного 
військово-медичного інспектора (на початку російсько-турецької війни 
1877–1878 років). Потім працював земським лікарем у Москві, служив 
у Ризькому та Кременчуцькому військових шпиталях. Дослужився до 
чину генерал-майора. У 1911 році отримав відставку і оселився у Мир-
городі, а з 1914 по 1916 роки обіймав посаду миргородського міського 
голови. З огляду на відсутність водогону та брак води у криницях міс-
та у літній період Зубковський зініціював пошук джерел артезіанських 
вод. Майже у самому центрі Миргорода 22 лютого 1914 року зі сверд-
ловини глибиною 673 метри вдарив потужний фонтан води, яка мала 
запах сірководню та солоний смак. Зубковський домігся проведення 
хімічних та радіологічних досліджень води у лабораторіях відомих ви-
щих навчальних закладів, які підтвердили її цілющі властивості. Мир-
городська вода за своїми властивостями була подібна до вод відомих 
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тоді курортів Баден-Баден, Аахен, Соден. Спочатку рекомендували зо-
внішнє застосування води у вигляді ванн (лікували ревматизм, артрит). 
Не гаючи часу Іван Андрійович влаштував при міській лазні невелику 
водолікарню. Перший лікувальний сезон тривав з 28 квітня по 1 верес-
ня 1917 року, курс пройшли 585 хворих, на лікування яких витрачено 
10 584 ванни мінеральної води. Іван Зубковський був першим лікарем 
водолікарні, а також активно займався розбудовою курорту та благо-
устроєм міста. Помер у Миргороді у 1933 році.

Документи до архіву передав кандидат історичних наук А. К. Аб-
басов із Воронежа, який займався вивченням історії курорту у Мирго-
роді та віднайшов документи Івана Зубковського у родичів і колег. На-
дійшло 755 документів (в основному, оригінали) за 1870–1966 роки, з 
яких сформовано 246 справ. Документи біографічного характеру пред-
ставлені особистими документами (свідоцтво про народження, атестат 
про закінчення училища та диплом про закінчення університету, по-
свідчення персонального пенсіонера, нагородні документи за час служ-
би у військових шпиталях, майнові та господарські документи, довідка 
про смерть), а також документами про службу у військових відомствах 
Кавказького, Віленського, Одеського військових округів і роботу на по-
саді лікаря Миргородського курорту (послужні списки, розпорядження, 
посвідчення, довідки) та документами про відзначення ювілейних дат 
лікувальної практики Зубковського (вітальні телеграми, листи, тексти 
промов ювіляра, статті, пам’ятні адреси). Значний масив документів 
належить до періоду створення та функціонування Миргородського 
курорту (1914–1931 роки): журнал міської бурової свердловини, ко-
шторис на облаштування башти для бака артезіанського колодязя, тек-
сти доповідей Зубковського про способи експлуатації миргородського 
джерела як лікувального; протоколи засідань курортної комісії, де роз-
глядалися питання організації курортного лікування пацієнтів, статут 
міського ванного лікувального закладу, акти санітарного стану санато-
рію, звіти про роботу водолікарні за 1919–1923 роки; інформації про 
спостереження за зміною аналізів крові у пацієнтів, які лікувалися мир-
городською водою, статут міської ванно-лікувальної установи тощо4. У 
фонді є наукові праці І. А. Зубковського медичної тематики та статті 
краєзнавчого характеру, присвячені історичному минулому міста Мир-
города, перебуванню на Миргородщині великого українського поета 
Т. Г. Шевченка, письменника І. С. Нечуя-Левицького; письменника, 
фольклориста А. П. Свідницького, діяльності українських студентських 
гуртків 70-х років ХІХ століття, а також уродженцям миргородської 
землі, відомим громадським і літературним діячам братам Яковенкам. 
Зубковський активно листувався із колегами-лікарями, бальнеологами, 
хіміками, інженерами, громадськими діячами (до архіву передано 241 
лист). Цікавою у цьому контексті буде згадка про листування із такими 
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відомими лікарями, як академіком С. П. Боткіним, доктором медичних 
наук А. Т. Богаєвським, академіком-хіміком А. П. Діаніним, поетом 
Павлом Тичиною, завідуючим радіологічної лабораторії технічного то-
вариства міста Одеси Бурксером Є. С., секретарем Московського това-
риства сприяння та розвитку лікувальних місць Росії доктором Прозо-
ровським. Чудовою ілюстрацією до подій, відображених у документах, 
є фотографії Зубковського за період навчання у Полтавській семінарії 
та Київському університеті, а також групові фото колективу Мирго-
родського курорту 1923 року, фотографії Івана Андрійовича разом з 
друзями (серед них – художник Опанас Сластіон, поет Павло Тичина, 
письменник Петро Панч) та членами народовольчого студентського 
гуртка у Києві (1874 рік).

Важливим джерелом є фонд Р-8831 “Колекція документів з історії 
краю”, який представлений такими документами, як спогади учасників 
революційних подій 1917–1918 років, Громадянської війни; спогади 
про Голодомор, колективізацію та репресії у 1932–1933 роках; спогади 
комсомольців 20-х років полтавського села Великі Сорочинці про ство-
рення перших комун. У цьому фонді є також документи про нащадків 
роду Івана Котляревського та Кочубеїв. 

Окремо необхідно звернути увагу на щоденник відомого полтав-
ського лікаря Олександра Несвіцького, у якому відображені події, що 
відбувалися у Полтаві у період визвольних змагань 1917–1922 років5. 
У щоденнику автор нотував свої спостереження, чутки, інформацію 
місцевих газет виключно аж до цін на дрова і продукти. Олександр Не-
свіцький у ті буремні часи не полишав лікарську практику, а тому мав 

Фото І. А. Зубковського із працівниками Миргородського курорту –
членами спілки “Медсантруд” у день його народження (1923 рік).
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достовірну інформацію, бо був у гущі подій та активно спілкувався з 
людьми, знав їх настрої. З осені 1917 по квітень 1919 року, за підра-
хунками О. Несвіцького, Полтава переходила від однієї влади до іншої 
12 разів, і у документі детально описані порядки, які встановлювали 
у місті Центральна Рада, більшовики, петлюрівці, денікінці, та став-
лення до цих нововведень полтавців. Доктор Несвіцький спілкувався із 
письменником В. Г. Короленком, і про ці зустрічі є спогади у щоден-
нику. Цікавим є повідомлення про приїзд до Полтави Наркома освіти 
А. В. Луначарського та його зустріч і дискусії з В. Г. Короленком. У 
щоденнику описано чимало драматичних епізодів, а то й трагічних по-
дій, які поповнюють скарбницю нашої історії (тим більше, що подібних 
документів згаданого періоду збереглося небагато). Це і повідомлення 
про розстріли, обшуки та грабежі, вивезення з Полтави продовольства, 
похорони Панаса Мирного тощо.

Архівісти зібрали чимало документів, що належать до періоду Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941–1945 років, оскільки ці події неможливо 
повністю відновити без документів їх учасників. Зібрані документи в 
основному сконцентровані у фонді Р-9075 “Колекція документів пол-
тавчан – учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. У фон-
ді налічується 22 справи, зокрема спогади учасників боїв за звільнення 
Полтави у вересні 1943 року А. І. Холодного та М. С. Руденка, фото 
воєнних часів, фронтові щоденники, листи, бойові листки, вирізки із 
фронтових газет тощо.

У 1938 році з Ярославля до Полтави було переведено військове ав-
томобільно-технічне училище, яке отримало назву Полтавське військо-
ве автомобільне училище, а з грудня 1940 року – Полтавське тракторне 
училище. У серпні 1941 року, коли необхідно було зупинити стрімкий 
наступ німецьких військ до Дніпра, на базі училища був сформований 
зведений полк. Це було тимчасове військове формування, що складало-
ся із курсантів та командирів тракторного училища, а також доброволь-
ців, командиром якого був призначений полковник Іван Андрійович 
Черенков. Зведений полк діяв з 5 серпня і до 17 вересня 1941 року, вів 
кровопролитні бої в районі міст Дніпропетровська і Кременчука, втра-
тив до 80% особового складу, однак до останньої хвилини був грозою 
для ворога та зумів затримати його наступ. У вересні 1941 року, коли 
над Кавказом нависла загроза вторгнення південної групи німецьких 
військ, училище було передислоковане до П’ятигорська, і військовий 
загін курсантів та командирів училища прикривав шосе П’ятигорськ – 
Нальчик біля озера Тамбукан ( висота 910). З лютого 1942 року на-
вчальний заклад змінив назву на Полтавське військово-тракторне 
училище, із листопада 1942 року – Полтавське танкове училище, з 
1946 року – Полтавське танко-технічне училище, яке відповідно до ди-
рективи Наркомату оборони СРСР від 21.02.1947 року №ОРГ/1/461267 
було розформоване. 
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У березні 1972 року ветеран училища Андрій Михайлович Ульян-
ченко створив ініціативну групу, яка займалася пошуком курсантів і 
командирів легендарного училища та організовувала їх зустрічі. Було 
зібрано понад 600 документів за 1939–1991 роки, які передано до дер-
жархіву області. До створеної колекції документів ветеранів Полтав-
ського танко-технічного училища і зведеного полку училища увійшли 
облікові картки та списки колишніх курсантів училища, а також бійців 
Зведеного полку, схеми бойових дій Зведеного полку училища, спогади 
ветеранів про навчання в училищі, участь у боях з німецько-фашист-
ськими загарбниками на Дніпрі та Кавказі, відомості про випускників 
училища – Героїв Радянського Союзу, фотографії, особисті документи 
червоноармійців, а також документи, що розповідають про зустрічі ве-
теранів у 70–80-х роках минулого століття та рукопис книги полковни-
ка Бориса Кирилова “Був такий полк”6. Про неймовірно скрутне ста-
новище, в якому опинилися бійці Червоної Армії наприкінці літа 1941 
року на Дніпрі та їх героїзм і самопожертву в ім’я Перемоги розповіда-
ють сторінки щоденника старшого сержанта Миколи Косорукова, який 
він вів у липні-вересні 1941 року, фронтові листи Федора Шубного. 
Саме через призму таких документів дослідники мають змогу дізнатися 
про перші місяці Великої Вітчизняної війни.

Полтава є батьківщиною відомого ученого-дослідника Юрія Кон-
дратюка (Олександра Шаргея) – автора теорії космічних польотів та 
розробника ракетної техніки. Його книга “Завоевание межпланетных 
пространств” була використана американськими вченими під час підго-
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товки польоту астронавтів на Місяць. Поряд із питаннями космічного 
освоєння Всесвіту Юрій Кондратюк займався проблемами промислової 
енергетики, використання сонячної енергії та енергії вітру, будівництва 
зерносховищ. Про його непростий життєвий шлях (своє прізвище вче-
ний змушений був змінити через певні трагічні обставини) та службову 
і наукову діяльність розповідають документи, які були передані до ар-
хіву родичами (Ф. Р-8828 “Колекція документів про Юрія Кондратюка 
(Олександра Гнатовича Шаргея) – видатного вченого в галузі космо-
навтики”).

Окремо слід розглянути архівну спадщину діячів літератури, куль-
тури та краєзнавців.

Літератор і краєзнавець Петро Петрович Ротач є автором унікаль-
ного біобібліографічного словника “Літературна Полтавщина”, до яко-
го увійшли біографічні довідки як про полтавських письменників, по-
етів, літературних критиків, етнографів, фольклористів, інших діячів 
культури, так і тих, хто не є вихідцями з Полтавщини, але своїм жит-
тям і творчістю були пов’язані з нею. Шевченкіана – ще одна сфера 
наукового інтересу Ротача. Біобібліографічний словник частково був 
на друкований у “Науково-інформаційному бюлетені Архівного управ-
ління УРСР”(з № 4 за 1965 рік – журнал “Архіви України”). Через полі-
тичні переслідування Петра Ротача літературознавчі розвідки та статті 
автора не публікувалися з середини 60-х до середини 80-х років мину-
лого століття (у тому числі і словник). Зібрані матеріали Ротач передав 
на архівне зберігання, з яких була створена колекція документів7.

Більша частина документів – це біобібліографічні довідки та статті. 
Особливе місце у цій колекції посідає розділ “Епістолярій”, оскільки 
Петро Петрович листувався з багатьма відомими у царині культурі по-
статями, зокрема і з українськими письменниками, поетами, літератур-
ними критиками, що проживали і проживають у США, Австралії, Ні-
меччині, Польщі (Олекса Ізарський, Дмитро Нитченко, Федір Габелка, 
Ангеліна Греккі, Левко Рись, Сергій Онішко та ін.). У листах є спогади 
Тихона Мунька, М. Корсуна та К. Лаврунова про діяльність літератур-
них гуртків у Полтаві та Кременчуці у 20-х роках минулого століття; 
батька та однокурсника по Лубенському учительському інституті Петра 
Гаврика про поета Петра Артеменка; Костя Василенка про свого батька 
відомого українського поета Охріма Варнака. У листах композитора і 
диригента Д.Балацького є повідомлення про зустріч із поетом Макси-
мом Рильським, літературознавця Роксолани Зорівчак – про скульпто-
ра, уродженця полтавського міста Пирятин, автора пам’ятника Іванові 
Франкові на Личаківському цвинтарі у Львові Сергія Литвиненка8.

Саме через Петра Ротача родина відомого письменника-емігран-
та Олекси Ізарського (Олексія Григоровича Мальченка) передала на 
зберігання документи, з яких у 2011 році сформована колекція листів 
діячів української діаспори до Олекси Ізарського та рукописів їх лі-
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тературознавчих статей. Дослідники можуть ознайомитися з листами 
сина відомого українського новеліста Василя Стефаника – Юрія за 
1951–1984 роки, у яких є спогади про батька; роздуми щодо літератур-
ного і мовного стилю його новел, кризу української літератури в Ка-
наді; повідомлення про ювілейні пошанування Уласа Самчука; роботу 
літературного фонду Тодоса Осьмачки; враження від візиту української 
делегації на чолі з Дмитром Павличком до Канади у 1984 році, а також 
інформація особистого характеру. Про з’їзд українських письменників 
у Торонто 11–13 червня 1982 року, а також про випуск англомовної 
бібліографії україніки йдеться у листах Марти Тарнавської. Яр Славу-
тич (Григорій Жученко), Анна-Галя Горбач, Віра Вовк, Ганна Черінь у 
своїх листах розповідають про діяльність українських творчих спілок 
у Бразилії, США, Канаді та Німеччині, а також згадують події, що від-
бувалися на Україні у 60-90-х роках минулого століття. Окрім листів, 
у фонді є літературознавчі та публіцистичні статті Олекси Ізарського, 
Анни-Галі Горбач, Петра Одарченка, Ігоря Качуровського, а також ви-
різки із щоденника Олекси Ізарського “Дісенський нотатник” та “Луна 
дев’яностих”,статутні документи об’єднання українських письменників 
в еміграції “Слово”9.

 Як бачимо, фонди особового походження презентують різні істо-
ричні епохи та події, мають потужний джерелознавчо-інформаційний 
потенціал, і кожен із них заслуговує на пильну увагу дослідників ми-
нувшини Полтавщини.

¹ Державний архів Полтавської області, ф.-222, оп. 1, спр. 2.
² Там само, спр. 5. 
3 Там само, ф. Р-1058, оп. 1, спр. 17–28.
4 Там само, ф. Р-9083, оп. 1, спр. 18, 34, 47, 53, 56, 62.
5 Там само, ф. Р-8831, оп. 15, спр. 1.
6 Там само, ф. Р-8910, оп. 3, спр. 11.
7 Там само, ф. Р-9144, оп. 1, спр. 16–19, 28.
8 Там само, ф. Р-9092, оп. 1–13. 
9 Там само, ф. Р-9144, оп. 1, спр. 16–19, 28.

Рассмотрены состав и содержание фондов личного происхождения, 
хранящихся в Государственном архиве Полтавской области; проведен анализ 
информационного потенциала этих фондов для изучения истории Полтавщины.

ключевые слова: фонды личного происхождения; коллекция документов 
личного происхождения; воспоминания; дневники; письма.

The article describes the structure and the content of the fonds of personal ori-
gin, preserved in the State Archives of Poltava Region; there is made the analyses 
of the informational potential of those fonds for the studying the history of Poltava 
Region.

Keywords: the fonds of personal origin; the collection of the personal origin; 
the memoirs; the diaries; the letters.
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удк [929:930.253](477.82)"1904/1942"

Н. Б. масіяН*

видатНий оперНий співак 
БуковиНського походжеННя йозеФ шмідт – 

“лЮдиНа світу, що співала для всіх”

Стаття має на меті ближче познайомити читачів з документальними дже-
релами та матеріалами періодичної преси Державного архіву Чернівецької об-
ласті про одного з найвидатніших лірико-драматичних тенорів 20-х і 30-х рр. 
ХХ ст., кіноактора, улюбленого співака буковинців, євреїв, німецького наро-
ду, кумира Голландії – Йозефа Шмідта.

ключові слова: оперний співак; тенор; документ; кантор; талант; попу-
лярність; концерти; єврей; нацизм.

Його обожнювали на Буковині та далеко за її межами мільйони 
людей у Європі та на Американському континенті, але попри існуван-
ня близько 200 записаних ним фонограм, 9 художніх і документальних 
фільмів та численних публікацій, згадок про Йозефа Шмідта не знайде-
мо в жодній із багатьох музичних енциклопедіях, він майже не відомий 
любителям музики як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Австрії 
та Німеччині1.

Йозеф Шмідт народився 4 березня 1904 р. в с. Давидени Сторожи-
нецького повіту герцогства Буковина Австро-Угорської імперії2 (нині 
с. Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області); в бід-
ній єврейській родині він був третьою дитиною. Його батько Вольф 
Шмідт був орендарем, фактично прибуток від оренди земельного наді-
лу був єдиним джерелом доходу багатодітної сім’ї. В 1914 р. родина, 
в якій було п’ятеро дітей: Регіна (1900 р. н.), Бетті (1902 р. н.), Йо-
зеф (1904 р. н.), Шлойме (1906 р. н.), Марієм (1909 р. н.), переїхала 
в Чернівці, де Йозеф вступив до четвертого класу державної школи. 
Сім’я поселилася в центрі міста, в багатоквартирному будинку по ву-
лиці Кароліненгассе, 6 (нині вул. М. Заньковецької). Вулиця стрімко 
збігає вниз до площі Рудольфплац (нині площа Філармонії), на якій 
розташований концертний зал колишнього Музичного товариства; бру-
ківка вела на самий початок вулиці, де місцевих жителів і гостей міста 
вітала розкішна, збудована 1877 р. у мавританському стилі, велика си-
нагога – Темпль3. Як культова споруда, так і культурний музичний за-

* Масіян Наталія Богданівна – начальник відділу використання інформації 
документів Державного архіву Чернівецької області.
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клад згодом посядуть чільне місце в становленні юного співака Йозефа 
Шмідта, стануть його першими сценами, принесуть йому ранню славу, 
подаровану містом над Прутом. 

У зв’язку з подіями Першої світової війни на території Буковини 
Шмідти залишають Чернівці, куди повертаються з евакуації лише у 
червні 1918 р. За наполяганням батька в 1921 р. Йозеф вступає до міс-
цевого чоловічого комерційного ліцею “Юлій Валаорі”. В документах 
архівного фонду з однойменною назвою зберігається табель успішнос-
ті учня 1-го класу ліцею Йозефа Шмідта за 1921/22 навчальний рік4. 
Також є відомості про те, що класичну середню освіту в Єврейському 
державному ліцеї здобував його молодший брат Шлойме5. Він закінчив 
гімназію у 1925 р., здобув вищу освіту і став адвокатом. Саме за докто-
ром Шлойме Шмідтом значиться помешкання по вулиці 11 Листопада, 
21 (нині вул. 28 Червня), занесене до адресної книги м. Чернівці за 
1936 р., куди переїхали Шмідти6.

Батько Йозефа був людиною релігійною та надміру суворою, з 
якоюсь усталеною неприязню до музики. Натомість його мати, Сара 
Шмідт, ще в ранньому дитинстві помітила неабияке музичне обдару-
вання сина. В Давиденах неодноразово траплялось так, що вся родина 
була змушена вирушати на пошуки малого Йозефа та знаходила його 
на краю лісу, неподалік циганського табору, де хлопчик захоплено 
слухав пісні у виконанні циган. Ставши гімназистом, Йозеф брав уро-
ки вокалу у кращої викладачки музичної школи в Чернівцях Феліції 
Лерхенфельд-Гржімалі; він також вчився грі на скрипці та фортепіано, 
а з 12-річного віку став солістом дитячого хору головної реформіст-
ської синагоги крайової столиці – Темпля, завдяки тому, що на музич-
ні здібності хлопчика звернув увагу кантор синагоги Йозеф Товштейн, 
якого співак згодом назвав своїм першим і єдиним вчителем. Педагог 
Товштейн керував якийсь час також і хором у міському театрі, тож 
брав туди свого учня Йозефа, який своїм співом завойовував визнання 
усього населення. Справа в тому, що в юнака була фізична вада: надто 
малий зріст, нижче 160 см, через це Йозеф довгий час не мав можли-
вості отримати на виконання сольний номер у синагозі, незважаючи на 
яскравий і теплий теноровий голос з баритональним забарвленням. На-
віть будучи зрілим, вже популярним виконавцем, він до певного часу 
не мав можливості виступати на оперній сцені, а про себе Шмідт гово-
рив, що не любить очі, які вдивляються в нього, але любить вуха, які 
слухають його7.

З раннього періоду виступів співака в місцевому театрі чернівча-
нам особливо запам’яталася його участь в операх “Гугеноти” Меєрбе-
ра, “Євангеліст” Кінцля та в дитячій опері “Легенда про Йосифа” ві-
домого єврейського місцевого байкаря та громадського діяча Елієзера 
Штейнбарга.
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Шанувальниками таланту молодого Шмідта ще з шкільних ро-
ків були його колеги і товариші, яким він часто співав після лекцій. 
Так, зі спогадів чернівчанина М.Суркіса, що особисто був знайомий 
зі співаком, дізнаємося про те, як часто вони зустрічалися на одному з 
бульварів, у парку імені Шіллера або в скверику Гете. Спершу трохи 
ганяли м’яча, потім сідали десь на траві, і Шмідт з імпровізованої сце-
ни співав. Якось на стадіоні відбувався футбольний матч, який зібрав 
велику кількість глядачів. Після закінчення, коли зчинилася звичайна 
штовханина при виході, раптом звідкись збоку залунав прекрасний го-
лос Шмідта. Всі, зрозуміло, повернули назад і побачили картину: два 
футболісти у формі, Бретшнайдер і Кліглер, тримали на плечах Йозефа, 
а він співав аріозо Каніо з опери Леонкавалло “Паяци”. Публіка захо-
плено аплодувала і вимагала “на біс”. Шмідт був у надзвичайному під-
несенні, його окрилила таке пошанування. Він співав народних пісень, 
і сильний голос лунав далеко навкруги. Хтозна скільки ще тривав би 
цей надзвичайний концерт, якби раптова злива не стала його завісою8. 

Влітку 1924 р. у приміщенні Музичного товариства (нині Черні-
вецька обласна філармонія) відбувся підсумковий концерт вихованців 
музичної школи. Зал товариства був вщент заповнений шанувальника-
ми, концерт вдався на славу; музичні критики на шпальтах місцевих 
періодичних видань писали, що деякі виступи заслуговували на справ-
ді детальне обговорення, оскільки вихованці показали значні успіхи 
у мистецько-музичному розвитку. Талант співаків продемонстрували 
Йозеф Шмідт та пані Ольга Попович, обоє з класу вчительки Лерхен-
фельд-Гржімалі, які спочатку сольним виконанням, а потім дуетом 
довели, що їхня вчителька є прекрасним мистецьким керівником9. Це 
був перший публічний концерт Йозефа Шмідта, який мав величезний 
успіх. Згодом на кошти, виділені йому єврейською культовою грома-
дою, Й. Шмідт виїжджає в Берлін для продовження музичної освіти. 
Щоб здійснити таку поїздку, юному Шмідту необхідно було оформити 
виїзні документи. В архівному фонді Квестури поліції м.Чернівці збе-
рігається заповнена Йозефом Шмідтом анкета для оформлення закор-
донного паспорта, який був йому виданий 20 червня 1924 р., про що 
свідчить засвідчувальний напис самого власника документу10. Згідно 
з поданими відомостями, співак з родиною проживав у Чернівцях за 
адресою: Кароліненгассе, 6. А місяцем раніше, 25 травня 1924 р., він 
звернувся до єврейської культової громади м.Чернівці з проханням про 
виплату йому та іншим хористам місячної заробітної плати авансом, 
при цьому нагадуючи про свої заслуги перед громадою, а саме про те, 
що він перебував на службі тенором у Темплі вже з 1921 р11., тобто від 
повних 17 років. 

З приводу небаченого успіху Шмідта в роки юності на Батьківщині 
у 1928 р. Маєр Ебнер, президент єврейської культової релігійної гро-
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мади, написав у німецькомовній єврейській газеті “Ostjüdische Zeitung” 
(“Східно-єврейська газета”) наступне:

“…молодий співак, якого я чув у шкільному хорі, коли він викону-
вав набожні пісні, впевнений, він би не захопив і не схвилював своїх 
слухачів, якби сам не був захоплений. Це дивовижно, якого результа-
ту домігся цей, від бога талановитий кантор, Й.Шмідт <...> Головою 
шкільного хору він був призначений співати в Темплі у дні великих 
свят, хоча йому не було й 23 років і він не був одружений. Це супе-
речило єврейським звичаям, проте він став винятком не тому, що він 
був митцем, а швидше тому, що мав щире, чисте серце. Те, чим виріз-
няється Йозеф Шмідт є не сила і об’єм його голосу – він іще занадто 
юний, і його сили будуть зростати, натомість його глибинна щирість та 
благородне полум’я його виконання <...> Як випускник консерваторії, 
він володіє мистецтвом, яке планомірно вивчав, він володіє навіть тим, 
що робить митця справжнім, що не буває набутим, лише вродженим. 
Він має талант… Коли він служить в Темплі, синагога переповнена 
людьми. Старі й малі протискаються, щоб його почути <...> Його голос 
впивається в глибину єврейської душі, він бередить тисячолітні рани і 
лікує їх чудодійною силою музики…”12 

Навесні 1925 р. Шмідт удосконалював вокальну майстерність в 
Берлінській державній Академії музики і співу у видатного Германа 
Вайсенборна. Проте потяг до музики та бажання здобути вищу музич-
ну освіту в класах кращих педагогів світу були не єдиними причина-
ми виїзду співака за кордон. Влітку 1924 р. Йозеф звернувся до полі-
клініки єврейського шпиталю в Чернівцях зі скаргами на біль у горлі. 
Після обстеження йому було поставлено діагноз: хронічне запалення 
гортані (ларингіт) та рекомендоване негайне лікування на кліматичних 
курортах13. Беручи до уваги професію, власноруч зазначену в анкеті 
для оформлення закордонного паспорта – кантор, успіхи в юному віці 
на початку кар’єри та усвідомлення того, що він ніколи не існував і не 
існуватиме без музики, Шмідт вирішив скористатися рекомендаціями 
лікарів. Не зволікаючи, він звернувся по допомогу до єврейської релі-
гійної громади, оскільки його родина була не в змозі фінансово допо-
могти талановитому сину. З листування між Йозефом Шмідтом та єв-
рейською релігійною громадою випливає, що співакові було люб’язно 
надано матеріальну допомогу для проживання та лікування в Берліні. 
Вже через три тижні перебування в Німеччині Йозеф повідомив грома-
ду, що перебуває під наглядом одного з кращих берлінських спеціаліс-
тів, може лікуватися надалі лише у цього професора та виключно в цих 
умовах. Для цілковитого одужання йому необхідно шість місяців, тому 
він просить громаду про продовження своєї відпустки на лікування іще 
на два, максимум три місяці14.
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Після одного року навчання в Академії Шмідт досягнув призо-
вного віку (йому виповнилося 22 роки) і він як вірнопідданий Румунії 
був призваний служити до лав румунської армії. 20 місяців поспіль він 
служив солдатом 11-го гірничо-стрілецького батальйону, розквартиро-
ваного в містечку Радівці, що на півдні Буковини (нині територія Ру-
мунії). Для задоволення музичних смаків офіцерів батальйону Шмідта 
було зараховано скрипалем та піаністом у військову музичну капеллу15. 
В документах архівного фонду Чернівецької міської єврейської релі-
гійної громади за 1926–1927 рр. зберігаються епістолярні документи 
щодо звільнення Йозефа Шмідта від військової служби. Спочатку його 
батько, Вольф Шмідт, звернувся до керівництва культової громади з 
проханням вжити всіх можливих заходів, щоб повернути Йозефа з вій-
ська до виконання його обов’язків кантора єврейського Темпля у Чер-
нівцях. На засіданні правління культової громади від 14 жовтня 1926 р. 
було прийняте рішення просити командування у Радівцях про достро-
кове звільнення солдата Шмідта, аргументуючи це необхідністю участі 
тенора в хоральному співі синагоги, особливо під час великих релі-
гійних єврейських свят. 9 травня 1927 р. президент культової громади 
доктор Маєр Ебнер звернувся з листом до Міністра збройних сил Ру-
мунії генерала Мірческу, в якому також просив достроково звільнити 
від проходження військової служби тенора Шмідта, термін строкової 
служби якого добігає кінця в жовтні цього року, та видати відповідний 
наказ керівництву 11-го батальйону. На жаль, зусилля сім’ї співака та 
правління громади не увінчались успіхом. Повідомлення від 15 червня 
1927 р. про переведення солдата Шмідта у відставку разом з призовом 
1926 р. було надіслане до правління єврейської культової громади16.

Після служби в армії Шмідт повернувся до виконання обов’язків 
кантора в синагозі, проте ненадовго. Восени 1928 р., незабаром після 
відзначення свята Сімхат Тора, він залишив Батьківщину і вирушив 
спочатку до Амстердаму, пізніше до Берліну. В Берліні співак знайшов 
друзів та заступника – Корнеліуса Бронсджиста, очільника оперного 
відомства “Камерні співаки” радіомовної корпорації. Йозеф намагався 
привернути увагу знавців музики до свого голосу та особливого спосо-
бу виконання, тому наважився прийти на прослуховування до К. Бронс-
джиста. Виконавши стрету Манріко з другої дії опери Джузеппе Вер-
ді “Трубадур”, один з коронних номерів Енріко Карузо, він справив 
приголомшливе враження на метра, і той відразу поспішив укласти з 
ним контракт17. 18 квітня 1929 р. Йозеф Шмідт дебютував у ролі Васко 
да Гама (опера Джакомо Меєрбера “Африканка”) у повній трансляції 
опери по Берлінському радіо. Саме можливість виступати на радіо за-
клала основу його світової слави, оскільки під час цих виступів ніхто 
не надавав значення маленькому зросту Йозефа. За чотири роки роботи 
на Радіо-Берлін він заспівав головні партії в 37 постановках. Коли у 
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1930 р. в Берліні урочисто відзначалось 10-річчя першої музичної пе-
редачі, то головними героями цього дійства були обрані Йозеф Шмідт 
та Віра Шварц (відома німецька оперна співачка). Репертуар Шмідта 
був величезним і різноманітним. Від Монтеверді до Вольфа і Штрау-
са, також неаполітанські, німецькі, іспанські пісні, пісні з кінофільмів 
та… молитви. Його називали “наймузичнішим виконавцем”, “найкра-
щим моцартівським співаком”, а його голос – “чистим золотом” або 
“божою іскрою”.

У 1933 р. фашизм явився світові кривавою, зловісною силою, яка 
принесла народам смерть та поневолення. Його расистська сутність, 
яка чітко виявилась в проголошеній політиці антисемітизму, мала на-
мір призвести до повного знищення всіх євреїв на планеті, а також ци-
ган та інших “недостойних народів”. 20 лютого 1933р. співак востаннє 
виступив по німецькому радіо. Йому як єврею надалі не дозволено ви-
ступати в Німеччині. В цьому році Шмідт гастролює в Швейцарії, де 
його захоплено приймає публіка, пізніше в Австрії та в грудні оста-
точно переселяється у Відень. Де б він не виступав, усюди на нього 
очікував успіх. Відомий музикознавець з Німеччини Юрген Кьостінг у 
своєму виданні “Великі співаки” писав про Йозефа Шмідта:

“…Він співав майже з хворобливою пристрастю і в найяскравіші 
моменти своєї творчості досягав високого трагізму, коли в звучанні 
його голосу відчувалося доторкання до нещасть і смерті18”.

У середині 30-х рр. Й. Шмідт з успіхом гастролює у різних містах 
Європи; у 1937 р. двічі відвідав з концертами Сполучені Штати Аме-
рики, також побував у Мексиці й на Кубі. Якось, коли він прийшов на 
концерт до Віденської опери як глядач, на нього звернула увагу публі-
ка, впізнавши в ньому свого кумира, присутні аплодували Шмідтові 
стоячи, повернувшись в бік його ложі. 

У знаково-чорному для Шмідта і для всього людства 1933 р. він 
дебютував як актор кіно. 9 травня відбулася прем’єра фільму “Пісня 
крокує світом”. Роль, яку виконував Шмідт, була надто подібна до його 
власного життя. Це історія буднів і свят енергійного, життєрадісного та 
успішного співака, якого за голос люблять всі дівчата, але не сприйма-
ють його непривабливу зовнішність.

Згодом критика таким самим високим словом заговорить про його 
ролі у фільмах “Коли ми молоді – світ наш”, “Зорі падають з небес” 
(переклад на англійську мову фільму “Пісня крокує світом”). У 1936 р. 
Шмідт продовжив кар’єру кіноактора в США. Вже наступного року 
американські газети рясніли повідомленнями про дві найвидатніші по-
дії року: новозбудований міст “Золоті ворота” у Сан-Франциску та по-
яву нової зірки – Йозефа Шмідта19. 

Незабаром, вже всесвітньовідомим співаком і актором, Шмідт при-
їздить також з концертами на Батьківщину. Місцева чернівецька преса 
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захоплено описувала його виступ від 10 листопада 1936 р., який від-
бувся в концертному залі “Скала” і зібрав понад тисячу глядачів. Дво-
годинний концерт у фортепіанному супроводі місцевої віртуозки пані 
Б’янки Кремер-Нойбергер прикував увагу вдячної публіки. Всі фахівці 
упевнились, що талант співака, відтоді, коли чернівчани його востаннє 
чули, дуже розвинувся. Він співав італійські, французькі та німецькі 
твори, і щоразу сильнішими ставали оплески. З надзвичайним успіхом 
були сприйняті румунська і єврейська пісні. Коли програма була за-
вершена, співаку довелося виступати “на біс”19. Музичні критики од-
ностайно стверджували, що Шмідт є, безсумнівно, ліричним тенором, 
єдиним у своєму жанрі. Найтонші, найніжніші відтінки, які наклада-
ються на його голос та у інших виконавців здавались би недоречними, 
голосу Шмідта додають того звабливо-м’якого акценту, який вирізняє 
його серед інших і характеризує як співака21.

До початку 1938 р. Йозеф Шмідт мешкав у Австрії та, незважаю-
чи на навислу загрозу нацизму, продовжував гастролювати. 7 березня 
1938 р., за п’ять днів до приєднання Австрії до Німеччини і встановлен-
ня там фашистського режиму, Шмідт назавжди попрощався з Віднем. 
Спочатку він з концертами об’їздить країни Бенілюксу та за порадою 
свого імпресаріо оселяється в Брюселі. Тут збувається його найзапові-
тніша мрія – співати на сцені. Його запрошують у Брюссельську Коро-
лівську оперу. Раніше через невеликий зріст йому скрізь відмовляли, 
але тепер він такий знаменитий, що публіка хоче слухати й бачити його 
на оперній сцені. На жаль, робота в опері тривала недовго, з початком 
війни Шмідт змушений перебратися на південь Франції, який не був 
зайнятий німецькими військами22. Подальша доля співака з кожним 
днем набуває все більшого трагізму: документи румунського підданого 
згодом стають недійсними, і Шмідт потрапляє під поліцейський нагляд 
як біженець. Його друг та імпресаріо Макс Нойман спробував орга-
нізувати в березні 1942 р. концерт в Марселі. Всі квитки на концерт 
були розпродані, проте Шмідту виступати не довелось через заборону 
проведення концерту; від префектури надійшло роз’яснення, що єврей-
ські та арійські артисти не можуть виступати на одній сцені23. Останній 
свій концерт на користь біженців таких самих, як і він, Шмідт дає у 
Монт-Дорі в серпні 1942 р. Подальше перебування у Франції стає не-
безпечним, і він вирішує втікати до Швейцарії. Важкі поневіряння, пе-
реховування, нелегальний перехід кордону підкосили і без того слабке 
здоров’я співака. В Цюріху його невдовзі заарештовують і відсилають 
у табір для інтернованих в містечку Жіренбад. Там, перебуваючи в не-
людських умовах, без даху над головою, тепла, належного харчування 
і медичного догляду, Шмідт захворів на трахеїт і ларингіт. Він також 
скаржився на біль у грудях. 16 листопада 1942 р. всесвітньовідомого 
оперного співака не стало. Медики діагностували серцеву недостат-
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ність. Йозефа Шмідта поховали на єврейському цвинтарі у Фрізенберзі, 
неподалік Цюріха.

Так трагічно обірвалося життя відомого співака, актора, канто-
ра, якого сучасники справедливо нагороджували епітетом “німець-
кий Карузо”. На сучасному етапі розвитку камерної музики творчість 
Шмідта залишається неоціненним посібником у вихованні майбутніх 
музикантів.
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Статья имеет своей целью познакомить читателей с доку менталь ными 
источниками и материалами периодической прессы Государственного архива 
Черновицкой области об одном из самых выдающихся лирико-драматических 
теноров 20-х и 30-х годов ХХ в., киноактёре, любимом певце буковинцев, 
евреев, немецкого народа, кумире Голландии – Йозефе Шмидте. 

ключевые слова: оперный певец; тенор; документ; кантор; талант; попу-
лярность; концерты; еврей; нацизм.

The article aims to introduce to the readers the documentary sources and mate-
rials of the periodicals of the State Archives of Chernivtsi Region about the one of 
the greatest lyric and dramatic tenors of the 1920–30's of the 20 century, the actor, 
the favorite singer of Bukovyna citizens, Jews and the German people, the idol of 
Holland – Joseph Schmidt.

Keywords: the opera singer; the tenor; the document; the cantor; the talent; the 
popularity; the concerts; the Jewish, the Nazism.
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передсмертНі листи та записки
за матеріалами ФоНдового зіБраННя

меморіальНого комплексу
“НаціоНальНий музей історії великої

вітчизНяНої війНи 1941–1945 років”

Аналіз передсмертних листів і записок періоду Великої Вітчизняної вій-
ни, які несуть на собі особливе смислове навантаження, містять інформацію 
про події і є одночасно заповітами людей, що їх писали (за матеріалами епіс-
толярної колекції Меморіального комплексу); наведені приклади використан-
ня їх в експозиції музею.

ключові слова: Велика Вітчизняна війна; Національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років; музейна колекція; передсмертні 
листи та записки.

Серед значної кількості документальних джерел, які зберігаються 
у фондах Меморіального комплексу “Національний музей історії Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941–1945 років”, особливе місце посідають 
листи воєнного часу. Епістолярна колекція Меморіалу, що формувала-
ся протягом багатьох років, налічує понад 8 тисяч одиниць і є однією 
з найбільших в Україні. Нащадки учасників війни ще й донині переда-
ють нам на довічне державне зберігання листи своїх рідних і близьких. 
Епістолярій широко представлений в експозиції музею, репрезентував-
ся на численних реліквійних виставках, використовується під час про-
ведення науково-просвітницьких заходів, є предметом досліджень для 
науковців музею.

Музейна епістолярна спадщина, яку складають листи як видатних 
осіб, так і рядових бійців, допомагає не лише доторкнутися до героїч-
них і трагічних сторінок подій війни, досліджуваних істориками, а й 
відчути подих часу, мить того чи іншого епізоду, психологічний фон 
подій, ментальність особистості. Листи суттєво доповнюють офіційні 
документи і досить виразно й об’єктивно характеризують окремі фак-
ти, епізоди й події реального життя.

Останнім часом науковцями ведеться джерелознавчий аналіз при-
ватної кореспонденції1. Співробітниками Меморіального комплексу та-

* Погоріла Тетяна Михайлівна – старший науковий співробітник Мемо-
ріального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років”.
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кож підготовлено чимало робіт за різноманітними тематичними напря-
мами. Це й огляд фондової колекції за окремими роками та бойовими 
операціями, дослідження певних проблем, створення науково-довідко-
вих видань тощо. 

Метою цієї статті є дослідження певної частини фондової колекції, 
проте для запропонованої довідки вибрані лише передсмертні листи та 
записки, у яких відбилася незвичайна доля людини на війні, її свідо-
мість та індивідуальна поведінка, жертовність і звитяга, особисте став-
лення до подій, свідком або учасником яких вона стала. Такі документи 
є рідкісними і цінними музейними предметами, що мають повне право 
вважатися раритетами. Вони написані в надзвичайних умовах не про-
сто воєнного часу, а в екстремальній ситуації, на межі життя та смерті2.

У фондовій колекції музею таких документів обмаль. Для цієї до-
відки відібрано десять епістолярій, написаних різними особами, що ма-
ють свій підхід до оцінки подій. При ознайомленні з листами виявлено, 
що авторами цих передсмертних послань є офіцери й солдати Червоної 
армії, учасники підпільного та партизанського руху, остарбайтер. Це 
люди різного віку, соціального статусу, статі, духовних спрямувань.

Датуються передсмертні листи і записки здебільшого періодом від 
1941 до 1944 років. Абсолютна більшість їх написана російською мо-
вою, і це цілком зрозуміло, адже, окрім усіх об’єктивних та суб’єктивних 
чинників, російська була офіційною мовою. Однак трапляються й такі, 
що написані українською. За формою – переважно “листи – трикутни-
ки”, проте окремі послання дійшли у вигляді записок, написаних на 
клаптиках паперу. 

Пожовтілі, потерті, іноді й зовсім застарілі аркуші паперу, вони 
списані чорнилом або олівцем. Різні люди, різні стилі написання лис-
тів, різні почерки й рівень грамотності. Іноді в листі лише кілька рядків, 
але за ними – і гіркі втрати, і ненависть до ворога, і беззаперечна віра в 
перемогу. Багато років тому вони були не один раз читані-перечитані, 
облиті сльозами й такі довгоочікувані. Та й з плином часу інтерес до 
них не згасає, а біль не вщухає.

Отже, вчитаймося в рядки на потертих, пожовклих аркушах най-
трагічніших документів воєнного часу.

Своєрідним повідомленням про загибель став передсмертний лист 
молодшого лейтенанта Івана Пимоновича Баранника, командира взво-
ду 339-го окремого артилерійського дивізіону 147-ї стрілецької дивізії 
6-ї армії Південно-Західного фронту, учасника оборони Києва. У серпні 
1941 року в останньому бою поблизу с. Білогородка, розуміючи безви-
хідь становища, він власноруч написав сповіщення про свою загибель:

“Сповіщення такого. Я Іван Пимонович. Можна вважати в живих 
не має, убитий під Києвом у 41 р. під час наступу”3.
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Документ було знайдено місцевими мешканцями і з припискою 
“Адреса взята у мертвого і надіслана вам” передано родині лише в 
1943 році, після визволення Київщини від фашистських загарбників. 
Тривалий час дбайливо зберігався серед матеріалів особистого архіву 
Іларіона Федоровича Євдокимова, дослідника оборони Києва, згодом 
посів гідне місце в експозиції залу, що розповідає про героїчну оборону 
столиці України4.

Стислістю, теплотою і зворушливістю вирізняється послання ін-
шого офіцера – лейтенанта Якова Яковича Зеленського до дружини 
Тетяни і трирічної доньки Тамари, що мешкали в Києві. На початку 
війни Яків Якович перебував у розпорядженні начальника Київського 
піхотного училища в Кам’янець-Подільській області. Звідси 22 червня 
1941 року надіслав додому поштову картку. Це була перша й остання 
звістка. 

“Що відбувається, вам уже відомо, – пише Яків Якович, – бережи 
нашу донечку, можливо, я вас більше не побачу”5.

З липня 1941 року Я.Я.Зеленський вважався зниклим безвісти. 
Лише в 1943 році, після визволення Києва, його дружині Тетяні Зелен-
ській було передано записку з повідомленням, що її чоловік помер 7 
листопада 1941 року в гітлерівському шталазі № 319 польського міста 
Хелм. Записка була написана на зворотному боці фотографії маленької 
доньки, яку Яків Якович зберігав до останнього дня свого життя6.

Не подивує той факт, що чоловіки, які мали родини, насамперед 
думали про них. Безперечно, воїни йшли на бій за Батьківщину, за рід-
ний дім і близьких, проте передусім намагалися врятувати своїх дітей.

Певним чином можна вважати передсмертним і лист Івана Сидоро-
вича Гетьманцева, написаний синові Славі. У перші дні війни викладач 
Бабайківського зоотехнікуму (Царичанський район Дніпропетровської 
області) І.С.Гетьманцев призваний на Чорноморський флот. Сержант, 
командир відділення розвідників, учасник оборони Севастополя у скла-
ді 364-ї зенітної батареї 61-го зенітного артилерійського полку ППО 
Чорноморського флоту7.

22 червня 1942 року І. С. Гетьманцев написав листа, котрий став 
для шестирічного сина батьківським заповітом, у якому і щире зізна-
ння в любові до сина, і настанова Славкові любити маму, Батьківщину, 
берегти загальнолюдські цінності. 

“Коли ж, любий Славо, моя доля мене зрадить і мені доведеться 
загинути в боях за Вітчизну, то хай тобі цей лист буде моїм останнім 
словом. Коли одержиш його, зберігай, як пам’ять про батька, що любив 
тебе над усе на світі. Що може бути дорожче на світі для батька, ніж 
єдиний син та ще такий хороший і слухняний, як ти у мене, Славоч-
ка! – пише Іван Сидорович. – Рости, сину, не знаючи горя, хай тебе 
обіймає радість. Не бійся труднощів, будь настирливий і послідовний. 
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<…> Будь, Слава, чесним, благородним, поважай людей, вони тобі бу-
дуть платити цим же <…>. Люби, сину, свою Батьківщину, бо вона 
тобі друга мати. Не шкодуй сил для неї. А люблячого сина мати завжди 
любитиме <…> Люби, сину, маму. Як виростеш, турбуйся за неї. Я та 
вона тобі найрідніші, найближчі”8.

Сержант І. С. Гетьманцев уважається зниклим безвісти в останні 
дні оборони Севастополя – 3 липня 1942 року.

Ще один лист – і ще одна людська трагедія. Схожа довоєнна біо-
графія з Іваном Сидоровичем Гетьманцевим і у Григорія Кузьмовича 
Антоненка. До війни – вчитель хімії та директор семирічної школи 
с. Потоки на Вінниччині. Був залишений для організації підпільної та 
партизанської боротьби. До 1944 року – розвідник у партизанських за-
гонах, що діяли на території Вінницької та Житомирської областей. З 
березня 1944 року – в лавах Червоної армії. Рядовий, розвідник 705-го 
стрілецького полку 121-ї стрілецької дивізії 67-го стрілецького корпусу 
38-ї армії 1-го Українського фронту. Брав участь у Проскурівсько-Чер-
нівецькій операції. Під час виконання бойового завдання стався вибух, 
унаслідок якого Г. Антоненка було тяжко поранено. Перебуваючи у 
шпиталі, 27 квітня 1944 року Григорій Кузьмович написав передсмерт-
ного листа, заповіт дружині Фаїні Леонтіївні, яка залишилася з двома 
маленькими донечками:

“Фаню, коли мені судилась доля, якій солдат дивиться в очі, мій 
заповіт і прохання тобі: перше – дай освіту Раюсі, ну, зрозуміло, й Та-
мілі; друге – відвідай з дітьми після війни мою могилу один раз; тре-
тє – збережи для дітей мій образ (фото); четверте – бережи в серці про 
мене пам’ять, як про вірного товариша життя”9.

11 липня 1944 року Г. К. Антоненко помер від ран у шпиталі. Ра-
зом із трьома товаришами похований на околиці міста Тернополя. Усе 
своє життя Раїса Григорівна (старша донька Г. К. Антоненка) присвя-
тила пошуку могили батька. Лише через 33 роки їй вдалося розшукати 
могилу на подвір’ї в людини, що була під час війни в лавах ОУН-УПА. 
На запитання, чому цей чоловік береже могилу воїнів-червоноармійців, 
він відповів, що на землі люди – вороги, а перед Богом усі люди рівні, 
і кожен відповість за свої добрі й грішні справи10.

З думкою про жаданих і рідних, з болем за їхні страждання, запо-
діяні війною, з надією на зустріч воював солдат, намагаючись залиши-
тися живим, а в хвилину безвиході віддати найдорожче – своє життя.

Наочним свідченням звитяги і жертовності радянських воїнів є 
передсмертна записка рядового Михайла Семеновича Чикілевського, 
датована 1943 роком. Записку написано перед форсуванням Дніпра в 
районі м. Києва. У ній зазначається: “У районі Києва. 1943 р. Підроз-
діл солдатів у кількості 18 чоловік. Я сам – уродженець Чернігівської 
обл. Менського р-ну с. Степанівка Чикілевський Михайло Семенович. 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ118

Прощавайте, товариші. Вмираємо за нашу любиму Радянську Батьків-
щину – Союз Радянських Соціалістичних Республік. Пишу це перед 
форсуванням Дніпра”11.

Знайдено записку в 1963 році у пляшці на березі Дніпра біля міста 
Запоріжжя. На жаль, біографічних відомостей про М. С. Чикілевського 
немає.

І все-таки у безкомпромісній боротьбі головною внутрішньою ру-
шійною силою для солдата як людини залишалося особисте. Не загаль-
ні фрази про високі ідеали, а конкретні спогади про близьких, домівку 
стали найвагомішим стимулом у подоланні фронтових доріг. 

Своєрідним “криком душі” людини, яка бачила смерть, є лист 
рядового Павла Михайловича Смакоти, стрільця 835-го стрілецького 
полку 237-ї стрілецької Пирятинської дивізії 40-ї армії 1-го Україн-
ського фронту до дружини та батька (адресований: Полтавська обл., 
Яготинський р-н, с. Лозовий Яр), датований 05.11.1943 року. До війни 
П. М. Смакота працював інженером контактного зварювання Харків-
ського будинку техніки. 23 червня 1941 року був призваний до лав 
Червоної армії. Воював у складі Південно-Західного фронту, потрапив 
у оточення. Так сталося, що залишився на окупованій території, прожи-
вав у Харкові, наприкінці 1942 року переїхав до рідного села Лозовий 
Яр Яготинського району Полтавської (нині Київської) області, де про-
живав разом із батьками. Удруге Павло Михайлович був мобілізований 
польовим військкоматом 40-ї армії під час визволення с. Лозовий Яр у 
вересні 1943 року. Учасник битви за Дніпро та Київської наступальної 
операції. 8 листопада 1943 року загинув біля с. Канада (нині немає) 
Ржищівського району Київської області12.

У листі, написаному за три дні до загибелі, 5 листопада 1943 року, 
звертаючись поіменно до всієї родини, він пише:

 “...Сила тримає мене тут і стає звичкою боятися, тремтіти, як у ли-
хоманці, від усього того, що робиться навколо мене. Я не хочу писати 
Вам про це нещастя, нехай ви будете щасливими і спокійними. <...> 
Боже, Боже, моя рідненька мати , чому ти мені не дала й трохи щастя. 
Тату! Для чого Ви мене виростили і пустили в люди, для незрозумілого 
життя та на муку? <...> Мільйони людей! Найдіть і віддайте заслужену 
кару ворогові”13.

Це був останній лист. Більше жодного повідомлення, жодної звіст-
ки про його долю родина не отримала.

Треба зазначити, що авторами передсмертних послань є не лише 
офіцери й солдати Червоної армії, а й учасники підпільного та парти-
занського руху в Україні.

Трагічно сприймається передсмертний лист Олекси Олексійовича 
Борканюка, одного з організаторів підпільного партизанського руху 
на території Закарпаття, до рідних, що датується 03.10.1942 року. На-
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передодні війни О.О.Борканюк працював на керівних посадах у ЦК 
Міжнародної організації допомоги борцям революції. Від червня 1941 
року – армійський політпрацівник на Західному фронті. Невдовзі від-
кликаний до Москви, де отримав завдання створити оперативний ке-
рівний центр для організаторів радянського підпільно-партизанського 
руху на території Закарпаття та Угорщини. У вересні 1941 року на чолі 
групи партійних працівників Олекса Олексійович десантувався в район 
Карпат. За допомогою місцевого населення було встановлено дислока-
цію окупаційних військових частин; кількість військових ешелонів, що 
рухалися залізницею за маршрутом Рахів – Ясиня – Станіслав; вста-
новлена система таємної охорони залізничних споруд. Однак у лютому 
1942 року О.О.Борканюка заарештовано. Вісім місяців перебував у гес-
тапівській в’язниці м.Будапешта14. Звідти пише до рідних передсмерт-
ного листа, у якому – сповідь перед рідними про чесне, віддане народу 
життя, і віра в те, що “історія не замовчить” правди, що “перемога буде 
наша”. 

“Воєнний суд відсудив мене на смерть; помилування мені не дали. 
Сьогодні мене повісять. Якщо я дечим скривдив Вас у житті – прошу 
вибачити мене…Я невинний! Я, як воїн Червоної армії, повинен був 
виконувати військовий наказ… Про суд нічого не можу вам писати. 
Надіюсь, що історія не замовчить і колись правда вийде на Боже світ-
ло. Вмираю на 41-му році віку… Все життя я був чесним, відданим 
народу, ніколи не мав у думці особисту користь. І таким іду на смерть. 
Вірю, що наше діло справедливе, і перемога буде наша…”15.

Страчений О. О. Борканюк 3 жовтня 1942 року угорською контр-
розвідкою. 8 вересня 1965 року йому посмертно присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу. 

Сповнені трагізмом слова передсмертного листа із в’язниці до ма-
тері двадцятидворічної Груні Романової, члена підпільної молодіжної 
групи в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Працюючи в копальні, 
організовувала акції саботажу, диверсії, допомагала в організації гру-
пової втечі радянських військовополонених із дулагу № 162 у Жовтне-
вому районі міста16. У листі дівчина пише: 

“Мамо, ти не засмучуйся, якщо Бог дасть жити, то буду ще жити, 
від смерті не втечеш. Прощавай, мамо, і пробач свою доньку, що не 
змогла залишитися в живих...”17.

Загинула Г. Романова у стінах гестапо у вересні 1943 року, так і не 
зустрівшись з рідною матір’ю.

Привертає увагу і передсмертна записка підлітка Віті Хоменка, 
зв’язківця, розвідника Миколаївського антифашистського підпілля. Ві-
ктор здійснював збір розвідінформації, працюючи офіціантом в офіцер-
ській їдальні-казино “OST”. У липні 1942 року разом з однолітком Шу-
рою Кобер дістав найвідповідальніше завдання: вирушити з таємною 
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інформацією за маршрутом Миколаїв – Ворошиловград – лінія фронту. 
Виконуючи спецзавдання, у червні 1942 року хлопці перейшли лінію 
фронту й, подолавши різні перешкоди, прибули до Москви в УШПР з 
цінною розвідінформацією. Після закінчення спецкурсів у жовтні 1942 
року був десантований у район Миколаєва, а в листопаді захоплений 
гітлерівцями18. Перебуваючи у в’язниці, перед стратою передав матері 
записку: 

“Коли пішов я в партизани, я став іншим. Коли виконав я наказ, я 
став другий”. У грудні 1942 року Вітя Хоменко був страчений фашис-
тами19.

Переконливим свідченням нелюдських випробувань у неволі ста-
ло послання Олени Мудрук, остарбайтера із Житомирщини, яка важко 
працювала на цегельному заводі в Ельбінгу (Східна Пруссія). Знема-
гаючи від непосильної праці, знесилена та хвора, не сподіваючись на 
повернення додому, написала в 1944 році до рідних кілька слів на чере-
пиці, з надією, що, може, знайдуть “добрі” люди, повідомлять родичам:

“Я працюю на цегельному заводі, праця важка, вже другий рік я 
тут, у цій Німеччині <…>. Я тут мучуся голодна, холодна, роблю, і ще 
й б’ють, кричать...”20. Копія такого своєрідного листа представлена в 
експозиції музею. 

Доля змилостивилася над Оленою Мудрук. Вона повернулася на 
Батьківщину. Після війни вдалося розшукати авторку листа, яка меш-
кала й працювала в Києві21. Однак біль від пережитого в роки війни 
пронесла через усе життя.

Отже, невелика за обсягом епістолярна колекція передсмертних 
листів і записок, яка зберігається у фондосховищі музею, свідчить, що 
цей вид фондових документів є важливою джерельною базою для ви-
вчення подій Другої світової війни. Крім суто джерело знавчого аспекту, 
вони набувають важливого значення в сенсі пізнання питань соціальної 
історії, гуманітарних проектів. На відміну від офіційних писемних дже-
рел вони містять широку, різноманітну за змістом інформацію, забарв-
лену щирими, зворушливими людськими почуттями та думками. Листи 
дають змогу реконструювати до певної міри бойовий шлях записувача 
(іноді це єдине джерело відомостей про загиблого воїна), висвітлюють 
його особисте ставлення до подій. 

У передсмертних листах і записках можна визначити спільні риси і 
почуття. Ці музейні предмети як кожен окремо, так і колекція загалом, 
розкривають передусім психологічний стан людей – учасників подій 
часів війни, мають неабияке значення для розуміння витоків мужності, 
звитяги солдата, підґрунтям для яких було непідробне почуття любо-
ві до власної родини, до рідної землі та усвідомлення себе часточкою 
свого народу. Важко знайти джерело більш правдиве і відверте, щире 
та зворушливе.
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Представлен анализ предсмертных писем и записок периода Великой Оте-
чественной войны, которые несут в себе особенную смысловую нагрузку, содер-
жат информацию о событиях и одновременно являются завещаниями людей, 
которые их писали (по материалам эпистолярной коллекции Мемориального 
комплекса); приведены примеры использования их в экспозиции музея.

ключевые слова: Великая Отечественная война; Национальный музей 
истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; музейная коллекция; 
предсмертные письма и записки.

The analyses of the dying letters and notes of the period of the Great Patriotic 
War, that have special sense impact, contain the information on the events and at 
the same time are the testaments of their authors (on the documents of the epistolary 
collection of the Memorial Complex); there are given the examples of using them 
in the museum exposition.

Keywords: the Great Patriotic War; the National Museum of the History of 
Great Patriotic War of 1941–1945; the Museum exposition; the dying letters and 
notes.
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діяльНість таємНої молодіжНої
оргаНізації “громада”

в терНополі у 1864–1877 рр.

Висвітлено основні аспекти діяльності організації “Громада” в Тернополі, 
її вплив на формування світогляду молодої української інтелігенції та станов-
лення українського відродження у Східній Галичині.

ключові слова: молодь; гімназії; “Громада”; Є. Олесницький; О. Барвін-
ський.

Засновником перших таємних товариств “Громад” в Україні вва-
жається В. Антонович – відомий український історик, археолог, 
член-кореспондент Російської АН з 1901 р., професор Київського 
університету. Він був одним із творців Київської Громади, що займа-
лася громадською, культурною та просвітницькою діяльністю, діяла з 
1859 р. до 1876 р., коли була заборонена Емським указом. Саме за при-
кладом організації “Громади” у Києві створювалися подібні організації 
в інших містах України1. Членами Київської Громади ставали переваж-
но студенти Київського університету ім. св. Володимира2. До Громади 
належали й колишні кирило-мефодіївці, i хлопомани – В. Антонович, 
М. Драгоманов, Б. Познанський, М. Зібер, П. Чубинський, І. Касьянен-
ко та інші. Всього Київська громада налічувала до трьохсот учасників3. 
Поступово мережа громад охопила інші міста України – Чернігів, Пол-
таву, Харків, Одесу4.

У Галичині до створення таємних українських молодіжних органі-
зацій долучився студент із Одеси Володимир Барнатович. У Львові ор-
ганізація була заснована, за свідченнями О. Барвінського, у 1863 році. 
Першими членами Львівської “Громади” стали студенти та вихованці 
духовної семінарії. Головою було обрано Володимира Качалу5.

Таємні організації національного спрямування, які засновувалися 
серед молоді Східної Галичини з початку 1860-х років, сприяли укра-
їнському відродженню в Галичині6. За словами Є. Олесницького, в 
гімназійних організаціях, у “Громадах” закладалися основи світогляду 
української молоді, молодь вчилася бути вірними синами свого наро-
ду, розуміти його минуле, заглядати в народну душу. Тут гартувалися 
молоді сили для боротьби з ворогами нації7.

* Цаль Андрій Зеновійович – головний спеціаліст відділу інформації та 
використання документів Державного архіву Тернопільської області.

© А. З. Цаль, 2013
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“Громада” – таємне патріотичне учнівсько-студентське товари-
ство у гімназії та учительській семінарії Тернополя8, засноване навес-
ні 1864 р. зусиллями Михайла Чачковського – громадського діяча на 
Скалатщині, пароха в с. Товсте Скалатського повіту9. Членами орга-
нізації стала свідома українська гімназійна молодь Тернополя. У час 
напруженої політичної ситуації (через Січневе польське повстання 
1863–1864 рр.) був проголошений стан облоги. Члени “Громади” від-
чували небезпеку з боку шкільної, а особливо військової влади і тому 
вживали конспіративних заходів. Щоб якомога краще приховати свою 
діяльність, організація не вела жодної документації, не було жодного 
писаного статуту чи протоколу. У Тернополі, за свідченнями О. Бар-
вінського, організація на початку свого існування використовувала 
приміщення горища у кам’яниці Стопчинського, напроти резиденції 
полковника10.

Зі спогадів О. Барвінського стало відомим ім’я одного із перших 
голів Тернопільської “Громади” – ним був І. Пулюй, який згодом став 
професором Вищої технічної школи в Празі, ректором першого в Єв-
ропі електро технічного факультету, всесвітньо відомим винахідником 
Х-променів. Саме І. Пулюй навесні 1865 р. запропонував О. Барвін-
ському вступити в “Громаду”. У 1860-х роках до організації входи-
ли такі непересічні українці, як Олександр Барвінський, Йосип Бар-
вінський, Володимир Барвінський, Андрій Січинський, Володислав 
Федорович, Володимир Ганкевич, Іван Пулюй11. На жаль, через брак 
документальних джерел встановити точний список членів “Громади” 
немає змоги. Відомі нам імена віднаходимо у спогадах членів товари-
ства Є. Олесницького та О. Барвінського. Упродовж 1860-х років Тер-
нопільська “Громада” стала справжньою школою українознавства для 
молодої тернопільської інтелігенції. Члени організації вивчали укра-
їнську мову, літературу, історію України. На суботніх, недільних або 
святкових зібраннях члени “Громади” виголошували промови, рефера-
ти, декламували твори українських поетів. На цей час організація мала 
досить велику власну бібліотеку, яка переносилася з місця на місце з 
метою конспірації. У 1870-х роках бібліотекою завідував учень стар-
ших класів Єронім Лукашевич. Бібліотека, за спогадами Є. Олесниць-
кого, займала одну велику шафу, складалася переважно з українських 
книжок: творів Т. Шевченка, О. Квітки, І. Котляревського, О. Сторо-
женка, П. Куліша та ін. Серед періодичних видань були: “Основа”, 
“Правда”, “Мета”, “Русь”, “Нива”, “Вечерниці” та інші галицько-русь-
кі видання, також кілька книжок польських і німецьких класиків12. Усі 
книги позначалися печаткою, на якій був зображений галицький лев, а 
над ним напис – “Бог – надія”, а під ними букви “Г. Т.”, тобто “Громада 
Тернопільська”13. По суті це була українська студентська бібліотека, 
яка переходила від однієї генерації студентів до іншої. Бібліотека пра-
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цювала у суботу в післяобідні години, і саме тоді відбувалися зібрання 
членів організації. У дні сходин старші та молодші учні спілкувалися 
на різноманітні актуальні теми, розповсюджувалися книжки і брошу-
ри, що тоді пересилалися до “Громади”. Зокрема, український часопис 
“Правда” надходив до членів організації через Івана Горбачевського, 
голови “Громади” восьмого класу. Він її поширював серед одноклас-
ників, збираючи передплату, і висилав її до адміністрації14.

Навчаючись у четвертому класі Тернопільської польської гімназії, 
Є. Олесницький був прийнятий до учнівської “Громади”. Обов’язковим 
елементом посвячення у члени організації була присяга, яку молодий 
юнак склав перед Іваном Федоровичем – учнем вищої гімназії. У ній 
він заприсягнувся, що таємниць товариства ніколи не зрадить та що 
все життя працюватиме заради українського народу і народної спра-
ви15. Згодом у своїх спогадах Є. Олесницький напише, що з усіх присяг, 
які він складав, жодна не справила на нього такого враження, як ця.

Уже в п’ятому класі юнак стає головою “Громади” і очолює органі-
зацію до останнього дня її існування. Він активно листувався з іншими 
гімназійними “Громадами”, насамперед із Львівською, від якої отри-
мував книжки та брошури для поповнення організаційної бібліотеки16. 
За головування Є. Олесницького кожен член товариства передплачував 
“Правду”, і кількість передплатників сягала до 50-ти. Обов’язком “гро-
мадян” було вивчати історію та українську літературу. Лекції з історії 
виголошували вибрані члени товариства, перекладаючи її з німецької 
історії Енгя, а лекції з літератури перекладали з історії слов’янської 
літератури Пипіна і Спасовича. Окрім того, члени товариства мали до 
кожного зібрання вивчити напам’ять щось із творів української літера-
тури. Серед учнів вважалося за честь вміти декламувати якнайбільше 
творів Т. Г. Шевченка. Також учні готували реферати на обрані теми, 
які перевіряли спеціально обрані цензори17. 

За головування Є. Олесницького до “Громади” почали залучати, 
крім учнів гімназії, також учнів вчительської семінарії, заснованої в 
Тернополі у 1872 р. “Громада” щороку відзначала роковини смерті 
Т. Г. Шевченка. Заходи відбувалися зазвичай у готелі, де організа-
ція винаймала найбільшу кімнату, завжди виголошувалась вступна та 
прикінцева промови, а завершувалося зібрання співом “Ще не вмерла 
Україна”18.

У 1875 р. влітку “Громада” святкувала роковини Маркіяна Шашке-
вича, на яких виголосив промову Є. Олесницький та М. Курбас. Старші 
члени організації готували і приймали до лав “громадівців” молодших 
учнів. “Громадівська” традиція Тернопільської гімназії зберігалася, а 
українська свідомість серед молоді постійно утверджувалася19.

У спогадах Є. Олесницького є відомості, що “Громада” в Терно-
полі активно вела кореспонденцію з “Громадами” інших гімназій, а 
саме: Бережанською, Станіславівською, Самбірською та Львівською. 
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Від імені Бережанської “Громади” звертався її голова Федір Туру-
ла, від Станіславівської – Іван Балей, від Самбірської – Іван Кич, від 
Львівської – Ілля Кокорудз. Львівська “Громада” надсилала листи до 
Тернопільських “громадівців” у формі обіжників з інструкціями щодо 
того, як поводитися, чим займатися і що читати20. Від другої половини 
1870- х років Львівська “Громада” розпочинає вести нагляд за гімназій-
ними “Громадами” інших міст Східної Галичини.

Окремі гімназійні “Громади” видавали власні газети, якими обмі-
нювалися між собою. Тернопільська “Громада” від 1876 р. видавала 
рукописну газету “Сніп”, якої вийшло кілька чисел21.

Спокійне існування Тернопільської “Громади” тривало до 1877 р., 
відтоді у Львові влада розпочала антисоціалістичну діяльність серед 
української молоді. Саме у цьому році було викрито існування Львів-
ської “Громади”, а через неї – гімназійних “Громад”, що звернуло на 
них увагу політичної та шкільної влади22. Остерігаючись викриття ор-
ганізації, Є. Олесницький разом із іншими членами “Громади” знищив 
всі листи з Львівської “Громади” та інших гімназійних “Громад”, усі 
газети які видавалися “Громадами”, а бібліотеку було перевезено до с. 
Гаї; подальша доля бібліотеки невідома. Таким чином, було відведено 
загрозу арешту від членів організації, але, на жаль, знищено цінні до-
кументальні джерела діяльності “Громади”. 

Тернопільська “Громада” стала справжньою національною школою 
для молоді. Члени товариства несли світло національної свідомості по-
між міщан і гімназистів: влаштовували Шевченківські свята, вечорниці, 
концерти. До нього належали такі визначні українські діячі, як брати 
Барвінські, Горбачевські, І. Федорович, М. Галущинський, А. Січин-
ський, Є. Олесницький, Є. Курилович, І. Пулюй, В. Ганкевич, О. Білин-
ський, К. Куницький та інші23. О. Барвінський у своїх спогадах писав, 
що “Громада” була справжньою школою науки рідної мови, літератури 
й історії, саме тих предметів, з яких ми в гімназії або дуже мало що, 
або зовсім таки нічого не могли навчитися і дізнатися24.

Зберігаючи пам’ять про існування Тернопільської “Громади”, мо-
лодь Тернополя через 50 років засновує нову організацію під назвою 
“Молода Громада”. До неї увійшли молоді люди з середніх і вищих 
навчальних закладів міста, що брали активну участь у громадському 
житті Тернополя25.

Товариство було створене 10 липня 1927 р., коли на перших за-
гальних зборах було затверджено статут організації26. Члени “Моло-
дої Громади” ставили перед собою ціль плекати товариське життя між 
членами, підтримувати зацікавлення літературою, мистецтвом і спор-
том, організовувати театральні аматорські вистави, концерти, академії, 
спортивні змагання, влаштовувати товариські забави, вечорниці для 
своїх членів і запрошених гостей27. При товаристві діяли окремі секції, 
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а саме: жіноча секція, культурно-освітня, літературна, імпрезово-заба-
вова, самоосвітня, театральна, секція “Відродження”, члени якої читали 
реферати про шкідливість алкоголю і тютюну для здоров’я, а також 
спортивна секція та чоловічий хор. Молода Громада активно провадила 
свою діяльність до 1 вересня 1939 р. – до початку війни між Польщею 
і Німеччиною28.

На цей час діяльність таємних молодіжних організації народниць-
кого спрямування кінця ХІХ ст. в Східній Галичині залишається мало 
вивченою. Попри те товариства мали значний вплив на формування 
світогляду багатьох відомих українських громадських, політичних, на-
укових діячів. Тому досліджувана тема є актуальною і має подальші 
перспективи для розвитку.
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The article highlights the main aspects of the activity of organization “Hro-
mada” in Ternopil, its impact on the education of the world outlook of the young 
Ukrainian intelligentsia and the establishment of Ukrainian Renaissans in the East-
ern Halychyna
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а. а. гайвороНська*

НезаБутНє ім’я класика україНської музики
(до 200-річчя від дня народження

с. с. гулака-артемовського)

На основі використаних архів-
них джерел висвітлено життєвий і 
творчий шлях видатного українсько-
го співака, композитора С. С. Гулака-
Артемовського.

ключові слова: Гулак-Артемов-
ський; фонд; поет; письменник; пісня; 
композитор; музика; співак; автор; 
митець; документ.

Кінець XVIII століття позна-
чився помітним розвитком укра-
їнської літератури і мистецтва, 
зокрема і музичного. Великою по-
пулярністю користувалися лірич-
ні вірші, в яких відчувався вплив 
народної творчості. Поширення 
мали пісні лірників і кобзарів про 
героїчне минуле українського на-
роду. Світська музика звучала і в 
поміщицьких маєтках, де на той 
час працювали кріпацькі оркестри, 
оперні та балетні трупи. У Глухо-
ві ще з 1737 року існувало музич-

не училище, яке готувало співаків та інструменталістів. Вихідцями з 
України були відомі композитори того часу, такі як М. Березовський 
та Д. Бортнянський.

Українські композитори кінця XVIII – початку XIX ст. наслідува-
ли приклад передових музичних діячів світу. Вони намагались писати 
твори, в яких би втілювались прагнення і мрії народу, було показано 
його життя; а також які б розповідали про історичні події, використо-
вували в своїй музиці мелодику українських народних пісень. Процес 
становлення української музики на цьому етапі знайшов своє завер-

* Гайворонська Алла Андріївна – головний спеціаліст відділу використан-
ня інформації документів ЦДАМЛМ України.

© А. А. Гайворонська, 2013

С. С. Гулак-Артемовський
(з фоторепродукції акварельного 
портрета невідомого художника 

середини XIX ст.)
ЦДАМЛМ України, ф. 4, оп. 2,

спр. 563, арк. 125.
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шення в творчості одного з видатних представників української ком-
позиторської думки середини XIX століття, автора першої популярної 
української опери “Запорожець за Дунаєм”, митця багатогранних ар-
тистичних талантів – Семена Степановича Гулака-Артемовського.

Як оперний співак Гулак-Артемовський належить до славної ко-
горти представників вокальної школи і стоїть в одному ряду з такими 

Титульна  сторінка рукописного лібрето опери “Запорожець за Дунаєм”, 1862
ЦДАМЛМ України, ф. 4, оп. 2, спр. 563, арк. 173.
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видатними виконавцями, як О. Петров, Д. Леонова, Ф. Стравінський, 
М. Дейша-Сіоницька, Ф. Шаляпін, А. Нежданова, Л. Собінов.

В архівних фондах діячів театрального мистецтва України: моно-
графічних рукописах, знахідках, статтях, розвідках, дослідженнях, літо-
писах, нарисах, підбірках численних статей про його творчість і життя, 
що зберігаються в Центральному державному архіві-музеї літератури і 
мистецтва України, відклалися матеріали про цю непересічну особис-
тість. Велика добірка архівних документів – у фондах музикознавця Ле-
оніда Кауфмана, який присвятив 25 років свого життя вивченню музич-
ної спадщини автора опери “Запорожець за Дунаєм”. Про це свідчить 
численне листування з родичами співака, його наполегливі пошуки но-
вих матеріалів, які оприлюднювали б невідомі факти життя і творчості 
митця. Праці Леоніда Кауфмана, викладені у вигляді монографічних до-
сліджень, та досить докладний літопис життя і діяльності С. Гулака-Ар-
темовського зможуть бути корисними майбутнім дослідникам.

 Знахідки музикознавця відкривають той світ, в якому народився і 
виріс Семен Артемовський. Його життєпис не менш цікавий від твор-
чих здобутків:

“Український композитор і оперний співак Семен Степанович Гу-
лак-Артемовський народився в родині священика 16 лютого 1813 р. у 
містечку Городище на Черкащині. Навчався в Київському духовному 
училищі та Київській духовній семінарії і одночасно співав в архієрей-
ському хорі. Незабаром він став першорядним солістом, що володів 
чудовим баритоном. Як кращого співака хору його відібрав М. Глінка 
для придворної співацької капели. Він був зачарований красою голо-
су молодого співака і забрав з собою до Петербургу. В Петербурзі під 
керівництвом Глінки готувався до оперної діяльності, за його ж по-
радою вдосконалював майстерність в Італії, співав у Флорентійському 
оперному театрі. В 1842 році був прийнятий до Петербурзької опер-
ної трупи, а також був солістом Великого театру в Москві. Протягом 
майже 25-річної праці на оперній сцені Гулак-Артемовський виступив 
у 51-й оперній партії. Це були опери діючого на той час італійського 
оперного репертуару, а також твори вітчизняних композиторів. Гулак-
Артемовський вражав своїх сучасників не лише красою і могутністю 
свого голосу, але й прекрасною акторською майстерністю…

Велике значення для розвитку прогресивного світогляду Гулака-
Артемовського мала його багаторічна дружба з Тарасом Григоровичем 
Шевченком, що тривала з 1838 року до самої смерті поета. Гулак-Ар-
темовський був одним з тих щирих друзів Шевченка, які не припиняли 
тісних зв’язків з ним навіть в найтяжчі роки його заслання.

В 1852 році Гулак-Артемовський написав комедію на дві дії під 
назвою “Ніч напередодні Івана дня”. В 1858 році Гулак-Артемовський 
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створив власну музику на народ-
ний текст “Стоїть явір над водою”. 
Це був один з найулюбленіших 
творів Шевченка, і композитор 
присвятив йому цю пісню…”1.

Монографія, що зберігається у 
фонді Л.Кауфмана, стала основою 
для видання першої в Україні кни-
ги про життя і творчість співака і 
композитора.

Цінними за змістом є доку-
менти, зібрані письменниками, 
публіцистами, літературознавця-
ми, бібліографами, зокрема музи-
кознавча та мемуарна література, 
що доповнюють творчий портрет 
митця.

У фонді поета Павла Тичини 
у статті “Зачинатель української 
опери” знаходимо відомості про 
те, що опера “Запорожець за Ду-
наєм” вперше була поставлена на 
сцені Маріїнського оперного те-
атру в Петербурзі 14 квітня 1863 
року. Роль Карася в ній виконував сам композитор. Тогочасні рецен-
зенти відзначали, що опера мала “блискучий успіх”2.

Публіцистичні джерела, відкладені у фонді письменника і громад-
сько-політичного діяча Івана Багряного, які виходили друком за кор-
доном, розповідають про композиторську творчість Гулака-Артемов-
ського. В еміграційних газетах “Народна воля”, “Український голос” 
(Канада) друкувалися статті та інформації про автора першої україн-
ської опери. Крім артистичної діяльності, за свідченням авторів статей, 
Гулак-Артемовський приділяв увагу художньому опрацюванню україн-
ської народної пісні. Його композиторському перу належать пісні “На 
беріжку у ставка”, “Спать мені не хочеться”, “Українське весілля”, які 
мали великий успіх у глядачів та слухачів. Написав Гулак-Артемов-
ський, як констатують українські мистецтвознавці Канади, музику до 
драми “Кораблекрушителі” і багато пісень на слова різних поетів, але 
думка про написання опери не давала йому спокою. Тему опери “Запо-
рожець за Дунаєм” підказав історик М. Костомаров, а лібрето написав 
сам композитор. Здійснилась потаємна мрія Гулака-Артемовського від-
творити фрагмент української історії. Опера “Запорожець за Дунаєм” 

М. Л. Кропивницький в ролі Карася
ЦДАМЛМ України, ф. 4, оп. 2,

спр. 563, арк. 208.
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витримала випробування часом і ввійшла у золотий фонд української 
класичної музичної спадщини.

Як вказують автори статей, Гулак-Артемовський був досить еру-
дованою людиною, вивчав основи образотворчого мистецтва. Він ма-
лював і навіть гравірував. Віньєтка до однієї з його пісень виконана 
ним самим. Митець складав вірші та компонував пісні. Крім мистецтва, 
вивчення мов, глибоко цікавився точними науками, статистикою, іс-
торією, спроектував водопровідну мережу для Петербурга. Йому на-
лежить створення географічної таблиці з детальним зазначенням міст, 
відстані їх від столиці; статистично опрацювавши матеріал, Гулак-Ар-
темовський визначив кількість мешканців у містах, позначив історичні 
пам’ятки, герби, зазначив географічну ширину і довжину міст. На той 
час таких науковців було дуже мало3.

А підбірка матеріалів, зібраних у фонді літературознавця Дмитра 
Косарика, свідчить, що Семен Гулак-Артемовський був надзвичайно 
товариською людиною, влаштовував удома музичні і літературні ве-
чори, на яких збиралася тодішня мистецька і наукова еліта: компози-
тор М. Мусоргський, академік М. Остроградський, художник-карика-
турист М. Степанов, педагог М. Старов. “Безперечно, дружба з цими 
прогресивними людьми мала своє позитивне значення для творчості 
С. Гулака-Артемовського. Якщо взяти до уваги те, що С. Гулак-Арте-
мовський набагато раніше від М. Римського-Корсакова, М. Балакірєва, 
П. Чайковського, М. Лисенка почав обробляти народні пісні, то його 
творчість, безперечно, слід вважати справді новаторською, бо вона не 
йшла ні в яке порівняння з поширеними на той час обробками”4. 

Своєю творчістю С. Гулак-Артемовський збагатив українську кла-
сичну музику, а як співак він посідає одне з перших місць серед кра-
щих представників вокальної школи; значний його внесок і в розвиток 
театрального мистецтва.

1 ЦДАМЛМ України, ф. 4, оп. 2, спр. 566, арк. 118, 119.
2 ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, спр. 14063, арк. 3.
3 ЦДАМЛМ України, ф. 1186, оп. 2, спр. 408, арк. 12–13.
4 ЦДАМЛМ України, ф. 513, оп. 1, спр. 2556, арк. 5.

На материале использованных архивных источников освещен жизненный 
и творческий путь выдающегося украинского певца, композитора С. С. Гула-
ка-Артемовского.

ключевые слова: Гулак-Артемовський; фонд; поэт; писатель; песня; 
ком позитор; музыка; певец; автор; документ.

On the basis of archival sources there is highlighted the life and career of 
S. S. Hulak-Artemovskyi, the famous Ukrainian singer and composer.

Keywords: Hulak-Artemovskyi; the fond; the poet; the writer; the song; the 
composer; the music; the singer; the author; the artist, the document.
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Ю. Ю. Бурлуцкая*

возрождеННЫй из руиН
(к 70-летию освобождения города ворошиловграда (луганска)

На підставі спогадів жителів міста Ворошиловграда, що зберігаються в 
Державному архіві Луганської області, висвітлені етапи звільнення і відбудо-
ви міста.

ключові слова: місто Ворошиловград; окупація; Велика Вітчизняна вій-
на; спогади.

Великая Отечественная война – одна из самых героических стра-
ниц в жизни нашего народа. Опубликованные за последнее время 
многочисленные монографии, документальные сборники, статьи по-
зволяют судить о широком масштабе научных исследований в этом на-
правлении, о неиссякаемом интересе современных ученых к событиям 
тех далеких военных лет. Но каждый новый документ, новый факт о 
войне и ее участниках дополняют и обогащают летопись войны, исто-
рию, так тесно связанную с современностью, с нашей жизнью.

В славной летописи Великой Отечественной войны много ярких и 
незабываемых страниц. Одной из них является героическая борьба на-
шего народа и его армии за освобождение славного города Луганска, а 
в то время Ворошиловграда. Сейчас, в преддверии празднования 70-й 
годовщины освобождения Ворошиловграда, хочется окунуться в то 
время и вспомнить, как был освобожден и возрожден после оккупации 
наш город. И помогут нам в этом очевидцы того страшного времени.

Захватив Ворошиловград 17 июля 1942 года, немецко-фашистские 
оккупанты установили “новый порядок”. Семь месяцев население го-
рода стонало под тяжелым сапогом гитлеровских захватчиков, свою 
ненависть к людям они проявляли в беспощадных расправах над жи-
телями города, в жестоких издевательствах и убийствах. В застенках 
гестапо ежедневно гибли от пыток десятки людей. Из акта комиссии по 
расследованию массового расстрела граждан города Ворошиловграда 
установлено, что в результате зверств оккупантов над мирными жи-
телями города, общее количество расстрелянных и замученных граж-
дан Ворошиловграда достигает 8 тысяч человек, большинство мирных 

* Бурлуцька Юлія Юріївна – заступник начальника відділу інформа ції та 
використання документів Державного архіву Луганскої області.

© Ю. Ю. Бурлуцька, 2013
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жителей подверглись мас-
совому расстрелу в районе 
“Острой могилы” и “Ива-
нищева яра”1.

Н е м е ц к о - ф а ш и с т -
ские оккупанты устано-
вили строжайший режим 
пребывания населения на 
улице. Запрещалось со-
бираться группами, про-
водить собрания, петь 
песни. Для взятия на учет 
всех трудоспособных про-
водилась обязательная ре-
гистрация населения на 
биржах труда. Нарушение 
установленного порядка 
каралось смертной казнью. 

Рабочий день для рабочих составлял 12–14 часов. Продовольственно-
го снабжения как такового не существовало. Разрушались и грабились 
промышленные предприятия, у крестьян отбирались все продукты, они 
облагались большими налогами. Десятки сотен людей умирали от го-
лода и болезней.

Чтобы облегчить мобилизацию рабочей силы для германской 
промышленности, немецкие захватчики в газетах, специальных плака-
тах, листовках расписывали фашистский “рай”, вручали повестки биржи 
труда, начинавшиеся угрозой: “Уклонение от работы – наказывается”2. 
Фашисты организовали охоту на людей, устраивая облавы на базарах, 
дорогах, квартирах, таким образом собирая людей, разлучая их со сво-
ей семьей и увозя в Германию. Только из Ворошиловграда было угнано 
10000  человек.

Вот что сообщает свидетель того страшного периода Шаляпин В. Ф., 
сумевший вырваться из рук гитлеровцев: “… Всех схваченных на улице 
граждан направляли в город Старобельск, где погружали в вагоны и от-
правляли всех в Германию. От самого Старобельска нам не давали еды 
и никого никуда не выпускали. Не доезжая до Киева, я решил убежать 
и выпрыгнув через люк вагона возвратился в город Ворошиловград”3. 
Но таких примеров было очень мало. 

Л. К. Герман вспоминает “Я часто видела, как к противотанково-
му рву немцы привозили людей по 20-40 человек в группе. Возле рва 
их избивали, расстреливали и, сбросив в ров, оставляли не зарытыми. 
Однажды, после такой страшной картины, мой 13-летний сын Анато-
лий увидел, что от противотанкового рва полз юноша. Оказалось, что 

Разрушение на ул. Ленина.
г. Ворошиловград.
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во время расстрела он был ранен и, 
когда немцы уехали, он выбрался 
изо рва, добрался к пустой квар-
тире дома по улице Руднева и там 
спрятался. Мы ему оказали по-
мощь, дали воды, хлеба”4.

Ф. А. Кириченко свидетель-
ствует: “Немцы в помещении га-
ража, около конторы “Донбасс-
тяжстрой” устроили тюрьму. В 
это помещение было загнано 
много советских граждан. Оттуда 
всегда доносились заглушенные 
стоны, крики, проклятия. Вместе 
со взрослыми, мужчинами, жен-
щинами было много маленьких 
детей. Часто видела я, как немцы 
выводили женщин с детьми и из-за 
угла, за которым они скрывались, 
раздавались одиночные выстрелы.

Один раз, после такого гнус-
ного преступления фашистов, я пошла к тому месту, откуда слышала 
выстрелы и своими глазами видела расстрелянных ими женщин и 
маленьких детей. Были слышны стоны раненых. Вскоре к гаражу 
подъехали немцы и привезли на подводе какие-то ящики, а через чет-
верть часа, когда я уже была дома, произошел взрыв. Это немцы взо-
рвали гараж, в котором находились арестованные, все они остались под 
обломками...”5.

Перечень подобных злодеяний гитлеровцев огромен.
По воспоминаниям М. Качуры: “… На заводі імені Жовтневої ре-

волюції німці влаштували табір, куди загнали підлітків – дівчаток і 
хлопчиків, що ухилялися від поїздки до Німеччини. Я бачила, як звідти 
їх щодня гнали на важкі роботи, бачила, як били їх під час повернення 
в табір. Серце моє розривалося на частини, коли я чула вночі крики за 
колючим дротом.

Всіма силами старалася я зберегти своїх двох синів – 14 річного 
Анатолія і 11-річного Леоніда. З великим трудом мені вдавалося ховати 
їх від жандармів і поліцаїв. Цілими добами ми сиділи голодними.

13 лютого 1943 року мій син Толя пішов дістати що-небудь поїсти. 
Я просила його не ходити, а він мене не послухав. На залізничній колії, 
коло заводу його зустріли німці і наказали гнати худобу кудись в тил. 
Толя відмовився. Тоді озвірілий німець вистрелив йому в спину. Все 
це сталося на очах його товаришів і молодшого брата Леоніда. Кілька 

Здание книжного магазина,
разрушенного немцами при отступлении 

в 1943 году, г. Ворошиловград.
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годин не дожив до щасливої хвилини. Ранком 14 лютого місто було 
визволено від фашистів…”6.

Месяцы унижений, вечной угрозы смерти, месяцы непроглядной 
холодной ночи, которую принесли с собой немецко-фашистские за-
хватчики остались позади. Жители возвращались в родной город, на са-
ночках тащили пожитки, приветствуя встречных бойцов и командиров.

Из воспоминаний участника освобождения г. Ворошиловграда  
заместителя командира саперной роты и полкового инженера 176-го 
гвардейского стрелкового полка 59-й гвардейской стрелковой ди-
визии, гвардии капитана Казакова Ивана Михайловича: “… В конце 
ноя бря 1942 года Дон был уже основательно скован льдом, но все же 
автомобильный транспорт даже легкого типа переправлять через реку 
было еще опасно. Саперы нашего батальона получили приказ постро-
ить ледяной мост. В расположенном неподалеку лесу заготовляли хво-
рост и жерди. Бойцы под покровом ночи укладывали их на ледяную 
поверхность реки и обильно поливали донской водой. Крепкий мороз 
в качестве добровольного помощника довершал дело. Такая операция 
проводилась каждую ночь. К 16 декабря 1942 года слой льда достиг та-
кой прочности, что по нему можно было безопасно пропустить наш ав-
тотранспорт и войсковые соединения с левого берега Дона на правый. 

В соответствии с указанием ставки, рано утром 16 декабря вой-
ска юго-западного фронта, расположенные в районе среднего течения 
Дона, перешли в наступление. Завязались упорные бои по всему фронту.         
Войска 3-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта 
Д.Д. Лелюшенко за первые три дня боевых действий прошли с боями 
от 15 до 20 километров. На рассвете 16 декабря наша 197-я стрелко-
вая дивизия под командованием комбрига Запорожченко совместно с 
другими частями армии также перешла в наступление и освободила 
хутор Кружилин, станицу Каргинскую, Кошары, Поздеевку и другие 
населенные пункты. Приказом народного комиссара обороны № 2 от 3 
января 1943 года 197-й стрелковой дивизии за успешные боевые дей-
ствия было присвоено наименование 59-й гвардейской стрелковой ди-
визии.

3 января 1943 года командир дивизии подписал приказ о назначе-
нии меня инженером 176-го гвардейского стрелкового полка.

5 января вечером я прибыл в хутор Благовещенский (недалеко от 
железнодорожной станции Тарасовка) и доложил командиру полка 
гвардии майору А.С. Криворотенко о своем прибытии. Выслушав до-
клад , он сказал, что сложившаяся обстановка требует незамедлитель-
но выполнить важное  боевое задание, оно заключалось в следующем: 
в течение ночи с 5 на 6 января построить наблюдательный пункт на 
безымянной высоте, которая находится юго-западнее хутора Благове-
щенского на расстоянии около трех километров. 
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Немедленно были подготовлены необходимые материалы для стро-
ительства НП и поздно вечером полковой саперный взвод отправился 
выполнять боевое задание.

Порядок движения от окраины хутора Благовещенского до места 
строительства НП был установлен следующий: командир взвода шел 
по компасу в заданном направлении, а сержант, следовавший за ним, 
отсчитывал шаги. По расчету их должно было быть около четырех 
тысяч. Замыкал движение второй сержант который производил контр-
ольную проверку количества пройденных шагов. Преодолев положен-
ное по расчету расстояние, взвод остановился, и высота, где находи-
лись наши связисты, вскоре была найдена. Последним за саперами 
прибыли две пароконки на санях с необходимыми для строительства 
НП материалами и инструментами.

К утру мы закончили строительство НП и на рассвете возвратились 
в хутор Благовещенский. Едва я успел доложить командиру полка А.С. 
Криворотенко о выполнении боевого задания, как раздался телефонный 
звонок и связисты сообщили командиру полка, что они находятся на 
наблюдательном пункте, в хорошо оборудованном и замаскированном 
снегом подземном помещении.

В ночь с 9 на 10 января 1943 года командиром полка нам было 
приказано заминировать дорогу, ведущую со стороны противника к 
хутору Благовещенскому. По ней предполагалось наступление тан-
ков фашистских захватчиков. Зная характер наступательных танковых 
операций фашистов, мы решили заминировать только проезжую часть 
дороги со стороны противника, а метров через пятнадцать перекрыли 
противотанковыми минами кроме дороги еще и ее обочины на 20 ме-
тров в обе стороны.

10 января 1943 года, рано утром немцы начали наступление по до-
роге, идущей к хутору Благовещенскому, как и предполагалось нашим 
командованием, впереди двигался танк, за ним шла грузовая автомаши-
на с автоматчиками. Замыкали эту группу офицеры, ехавшие на мото-
цикле – это был разведывательный отряд. На расстоянии около трехсот 
метров за ним шло 15 танков противника.

Задача передовой группы состояла в том, чтобы подготовить 
прорыв нашей обороны для нанесения основными танковыми силами 
удара по нашим войскам.

Итог наступления фашистов оказался для них печальным. Танк 
шедший первым подорвался на наших минах. Тогда машина с автомат-
чиками стала объезжать его по обочине дороги и попала на заминиро-
ванную полосу, тоже подорвалась. Та же участь постигла и офицеров 
на мотоцикле.

Следовавшие за своей разведывательно-боевой группой основные 
танковые силы противника были вынуждены перестроиться на ходу, 
и тут наши артиллеристы открыли по ним сильный огонь. Атака была 
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отбита, танки противника, по-
вернув обратно, скрылись в 
тылах своей обороны.

10 января 1943 года хутор 
Благовещенский подвергся  
интенсивной бомбардировке 
фашистской авиации. 11 ян-
варя дважды совершали налет 
пикирующие бомбардировщи-
ки, однако наши зенитчики не 
позволили им сбросить бомбы 
на заданную цель.

Наш полк с боями занял 
хутор Трофимовку, Россошь, 
Дробязский и 16 января 1943 

года после упорных боев освободил железнодорожную станцию и 
районный центр Тарасовку. Здесь мы захватили богатые трофеи: бо-
евую технику, автомашины, снаряды, большое количество вагонов с 
консервированными продуктами и другими материалами.

Из Тарасовки наш путь лежал к Ворошиловграду. Полк успешно 
развивал наступление. Фашисты понесли большие потери, но мы от-
били у них Никишин, Верхне-Гречинский, Тишкин, Плотина. Немцы 
вынуждены были бросить большое количество автомашин, орудий, 
снарядов, противотанковых мин и много другого военного имущества. 
Несколько позже были освобождены хутора Нижне-Гречинский (в 3-х 
километрах от реки Северского Донца), станица Митякинская, а 1 фев-
раля 1943 года – хутор Макаров Яр.

9 февраля 1943 года наши войска после тяжелых боев освободили 
хутор Лобачевку, в 12 км восточнее г. Ворошиловграда. Здесь на под-
ступах к городскому аэродрому разгорелись жаркие боевые действия. 
Сильный мороз, пронизывающий ветер и глубокий снег затрудняли 
наступательные операции. Нашим бойцам и офицерам приходилось в 
течение трех суток находиться в тяжелых полевых условиях. Несмо-
тря на это, наши войска сломили сопротивление фашистов. 13 февраля 
1943 года штурмом был занят городской аэродром, а в ночь на 14 фев-
раля  освобожден Ворошиловград.

Вступив после пятидневных боев в полуразрушенный город, мы 
получили разрешение остаться в нем на ночлег и привести себя в по-
рядок.

Нас с командиром взвода гостеприимно встретила хозяйка дома 
№ 7 по Трубному переулку. Она проявила исключительную заботу о 
нас, о том, чтобы мы могли хорошо отдохнуть.”7.

Город стал оживать, восстанавливаться, залечивать нанесенные 
оккупантами тяжелые раны. Все трудящиеся города включились во 

Дом № 38 по улице Ленина
в г. Ворошиловграде, разрушенный 

немецко-фашистскими оккупантами,
1943 год.
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всестороннюю помощь фронту. Тысячи трудящихся работали на очист-
ке города. 

Почти на всех заводах, предприятиях, фабриках шли ускоренными 
темпами восстановительные работы, ремонтировались здания, монти-
ровалось оборудование.

Быстро восстанавливался завод имени Якубовского, 4 мая 1943 года 
приступивший к производству сварных труб. Недостаток металла вос-
полняли сбором лома, – его свозили со всех концов города сами рабочие. 
К маю 1944 года завод начал давать продукцию, как в до военное время8.

Большое значение для возрождения города имело развитие лег-
кой, местной и пищевой промышленности, призванной удовлетво-
рить потребности населения. Благодаря инициативе самого населе-
ния, сотни предприятий были восстановлены в самые короткие сроки. 
Многочисленные факты свидетельствуют о том, что народная иници-
атива и энергия неисчерпаемы, и яркий тому пример – воспоминания 
Миненко Татьяны Ивановны о восстановлении кондитерской фабрики 
в городе Ворошиловграде: “…14 февраля 1943 года под ударом нашей 
армии был освобожден наш родной орденоносный город Ворошилов-
град. Но видно из-за природных условий, наступление было приоста-
новлено, весна была уже на пороге, поэтому все правобережье реки 
Северский Донец осталось оккупировано, куда входило несколько ра-
йонов Ворошиловградской области, где хозяйничали оккупанты.

С февраля до сентября 1943 года наш город был прифронтовой 
территорией, ежедневно гул снарядов не утихал, – снаряды летели со 
стороны станции Родаково, долетали до центра города, но несмотря на 
это город жил.

Припоминаю первое совещание в городе, проводимое в подвальном 
помещении завода имени Октябрьской революции, где стоял вопрос о 
восстановлении разрушенных заводов. На восстановление завода “ОР” 
было обращено все внимание, а нам сказали: “Мобилизуйте сами, не 
ждите помощи, ибо ее неоткуда брать”.

На строительство фабрики было выделено полуразрушенное зда-
ние, во время войны бывший дом Обороны, после налета вражеской 
авиации сохранился фасад дома по улице Ленина, 121. Потребовалось 
много всего для капитального восстановления здания, оборудования 
цехов, а также строительства пряничного цеха.

Штат, возглавляющий строительство кондитерской фабрики – 
3  человека – директор, помощник директора, бухгалтер.

В течение двух месяцев мы уже мобилизовали рабочую силу около 
200 человек, это были жены фронтовиков, подростки и два старика.

Потребовались стройматериалы, и встал вопрос, где взять? Мне 
подсказали, что есть стройматериалы в Успенском районе, в самой 
Успенке не достроена школа, осталась до войны, в помещении есть це-
мент и алебастр, нам разрешили взять две тонны цемента и алебастра.
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Мне предложили подобрать из числа рабочих женщин бригадира 
на время моего отсутствия, так как мне предстояла командировка за 
отгрузкой сахара в город Сумы. 

При получении сахара нам дали штаты, прислали начальника 
планово-экономического отдела. По штатному расписанию приняла на 
работу мастеров-практиков, начальником снабжения и сбыта был один 
человек.

К 1 мая 1944 года фабрика была пущена в эксплуатацию на две 
смены. Но строительство шло своим чередом, в 1945 году ко дню 
Победы был пущен пряничный цех, в котором изготовляли пряники и 
печенье…”9.

Благодаря усилиям и самоотверженному труду местных жителей 
город Ворошиловград постепенно восстанавливался из руин и возвра-
щался к мирной жизни.

Пройдут десятки и сотни лет, но величие дел, свершенных нашим 
народом в годы Великой Отечественной войны, не изгладится из па-
мяти поколений. Человеческая память хранит подвиги тех минувших 
дней, когда ценой жизни завоевывалось счастье и независимость нашей 
страны. 

1 Государственный архив Луганской области (далее – Госархив Луганской 
обл.), ф. Р-702, оп. 1, д. 190а, л. 54–58.

2 Газетный фонд, газета “Ворошиловградская правда” № 21 (8160),  
14 марта 1943 г., л. 18 об.

3 Госархив Луганской обл., ф. Р-702, оп. 1, д. 165, л. 2.
4  Там же, ф. Р-702, оп. 1, д. 190 а, л. 134–135.
5 Там же, ф. Р-702, оп. 1, д. 190 а, л. 54–57.
6 Там же, ф. Р-702, оп. 1, д. 160, л. 10.
7 Там же, ф. П-143, оп. 2, д. 83.
8 Гаевой А. Возрождение хозяйства и культуры Ворошиловградской 

области. – М.: типография газеты “Правда” имени Сталина, 1944. – С. 10–11.
9 Госархив Луганской обл., ф. П-143, оп. 2, д. 324.

На основании воспоминаний жителей города Ворошиловграда, храня-
щихся в Государственном архиве Луганской области, освещены этапы осво-
бождения и восстановления города.

ключевые слова: город Ворошиловград; оккупация; Великая Отече-
ственная война; воспоминания.

There are highlighted the activities on the liberation and rebuilding of the city 
on the basis of memoirs of the citizens of Voroshilovgrad, preserved in the State 
Archives of the Luhansk Region.

Keywords: Voroshilovgrad City; the occupation; the Great Patriotic War; the 
memoirs.
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удк 94(477)
в. с. дзьоБак*

георгий арутЮНяНц –
патриот и граждаНиН

(воспоминания о мужественном молодогвардейце) 
О ви, народжені в 43-му
Під знаком краснодонського шурфу!
І ви, котрим сьогодні п‘ятнадцять-сімнадцять!
Коли під численними яскравими обгортками
ви часом втрачаєте первокорінь деяких слів,
загляньте в цей кам‘яний Буквар,
складений не зі слів, а з ядер слів,
“мамо”, “умираю, але не видав...”, “не видала”,
“Вітчизна”, “не здалися...”, “не здався...”, “не здалася”,
“смерть фашизму”,
“живіть щасливо”,
“ми переможемо”,
“пам‘ятайте про нас , живі...”.
Борис Олійник. Білий вірш на сірому...
Олегові... Любці... Сергійкові... Ульці... Краснодонцям**

Висвітлюються маловідомі епізоди і факти патріотичної діяльності під-
пільної організації “Молода гвардія”.

ключові слова: Георгій Арутюнянц; Велика Вітчизняна війна; герої-
патріоти; партійно-комсомольське підпілля.

В начале нынешнего года мое внимание как историка-исследо-
вателя привлек изданный по инициативе председателя Государствен-
ной архивной службы Украины Ольги Петровны Гинзбург фотоаль-
бом “Страна, которой нет, или о том, что было и больше может не 
быть. К 90-летию Украинской Советской Социалистической Республи-
ки. Жизнь советских людей в фотографиях. К. – 2007”. На странице 
112 нашел фото знакомого мне по армейской службе в войсках ПВО 
подполковника Советской Армии Георгия Минаевича Арутюнянца. 
Вспомнились события почти полувековой давности – декабрь 1965 г. 
В наш небольшой кабинет в штабе 27 корпуса ПВО, который тогда 
дислоцировался в латвийской столице городе Рига поставили рабочий 

* Дзьобак Василь Степанович  – кандидат історичних наук.
** Борис Олійник. Вибрані твори, в 2 томах, т. 1. Вірші, поеми. Всеукраїн-

ське державне спеціалізоване видавництво “Українська енциклопедія” 
ім. М. Бажана. – К., 2005 – С. 135–137.

© В. С. Дзьобак, 2013
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стол для приехавшего из Москвы статного, солидного, обаятельнейше-
го подполковника Г. М. Арутюнянца. Затем полгода нам, комсомоль-
ским работникам политотдела, предстояло вместе работать, почти еже-
дневно общаться с известным в стране человеком. Ведь со школьных 
лет мы знали его по книге классика советской литературы Александра 
Фадеева “Молодая гвардия”. А в то время Георгий Минаевич уже тру-
дился в Москве – он был приглашен на должность преподавателя Во-
енно-политической академии им. В. И. Ленина, собирал материалы для 
своей кандидатской диссертации, посвященной актуальной проблеме 
патриотического воспитания армейской молодежи. Был понятен и его 
интерес к работе, опыту наших частей, ведь здесь он служил многие 
годы, до недавнего времени в должности начальника политотдела зе-
нитно-ракетного полка Прибалтийского военного округа.

Очень скоро мы, комсомольские работники политотдела, убеди-
лись, что имеем счастье общаться с неординарной, светлой, одарен-
ной природой личностью. Обладая огромным жизненным опытом, 
Г. М. Арутюнянц “потчевал” нас поучительными рассказами о пери-
петиях собственной армейской службы. Запомнился его доброжела-
тельный юмор, когда он вспоминал методы, которыми он понуждал 
генералов, других высоких армейских чинов, в том числе участников 
Великой Отечественной войны, как можно чаще общаться с армейской 
молодежью, находить ответы на ее острые вопросы.

Но, разумеется, наибольший интерес молодежи вызывали воспо-
минания Георгия Минаевича о “Молодой гвардии”; встречи с ними в 
воинских частях были расписаны по дням, к тому же  прибавились при-
глашения из городских молодежных организаций столицы Латвии, где 
молодогвардеец Г. М. Арутюнянц тоже был желанным гостем. И сол-
датские клубы, и дома культуры на предприятиях были переполнены. 
Своими воспоминаниями он очаровывал, увлекал слушателей, понуж-
дал к размышлениям, вызывал многочисленные вопросы. Георгий Ми-
наевич был прекрасным, откровенным, искренним рассказчиком, его 
без устали часами могла слушать большая  аудитория. Благо, она была 
подготовлена к этому. Ведь роман “Молодая гвардия” как образец па-
триотической, классической отечественной литературы входил в обя-
зательную школьную программу, и большинство юношей и девушек 
его читали как на русском, так и в переводе на украинский, другие на-
циональные языки народов СССР, неоднократно смотрели кинофильм 
Сергея Герасимова по мотивам романа Александра Фадеева.

Слушатели хотели больше узнать о соответствии коллизий романа 
реальным событиям в Краснодоне во время фашистской оккупации, кто  
предал юных патриотов- подпольщиков, о дальнейшей судьбе тех лю-
дей, кому посчастливилось спастись. Поэтому и рассказывал молодог-
вардеец Г.Арутюнянц не только об известных всей стране героях-крас-
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нодонцах Ульяне Громовой, Иване Земнухове, Олеге Кошевом, Сергее 
Тюленине, Любови Шевцовой, Викторе Третьякевиче, Иване Туркени-
че, но и раскрывал немало неизвестных читателю романа эпизодов из 
послевоенной биографии боевых побратимов Василия Левашова, Вали 
Борц, Михаила  Шищенка, Радика Юркина и других еще живых в то 
время членов “Молодой гвардии”. Никоим образом не выделял  он свое 
участие в организации. “Я делал ту же работу, что и каждый из моих 
друзей. А не погиб вместе с ними только потому, что сумел заблаго-
временно уйти из города и таким образом избежать ареста”.

  На этих встречах звучало немало откровений. В частности, уже 
с учетом жизненного опыта, приобретенных знаний Георгий Минае-
вич выше оценил художественные достоинства первого варианта ро-
мана, публикуемого в “Комсомольской правде” в апреле 1945 – марте 
1946 года, так как события в нем описаны по горячим следам на основе 
оценок очевидцев. И то, что автор не спешил браться за доработку про-
изведения после острой, но не всегда справедливой критики (недоста-
точно показана роль партийного руководства подпольем), свидетель-
ствовало, что А. А. Фадеев очень ответственно относился к реализации 
этой задачи. И смог это сделать лишь через полтора года, после глубо-
кого изучения дополнительных материалов. Новый вариант романа он 
смог передать в издательство только в июле 1951 года.

То, что юные патриоты чувствовали партийное влияние, руковод-
ство и помощь опытных людей, Г. М. Арутюнянц полностью подтверж-
дал. Поэтому в новой редакции романа писатель усилил, актуализиро-
вал тему партийного разума, взвешенности, опыта в личности прежде 
всего Ф. П. Лютикова, сделал эту тему яркой, отчетливой. О связи по-
колений, их ответственности перед государством свидетельствует тот 
факт, что вместе с комсомольцами погибло и 12 коммунистов, среди 
них Ф. П. Лютиков, М. П. Бараков и другие.

Слушатели стремились выяснить для себя, почему писателю по-
надобилось прибегать в определенной мере к художественному вы-
мыслу. Георгий Минаевич вспоминал, что в письмах родителям моло-
догвардейцев писатель очень тактично, но настойчиво разъяснял, что 
абсолютная достоверность обязательна для историка, ученого-исследо-
вателя, а он, как романист, имеет полное право писать свободно, под-
чиняясь творческому замыслу. Но вместе с тем, считал он, искусство, 
литература должны быть такими же точными, правдивыми, как и наука.

Кто же был настоящим комиссаром “Молодой гвардии”? На этот 
вопрос слушатели  Г. Арутюнянца получили не такой однозначный от-
вет, как это содержится в романе А. Фадеева. Душой, настоящим мо-
тором организации был Виктор Третьякевич, вспоминал Георгий Ми-
наевич. В первые недели после начала войны он закончил советскую 
разведшколу и после захвата Краснодона немцами возвратился в род-
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ной город, чтобы здесь организовать патриотов на борьбу с врагом. И 
первой жертвой предательства стал именно он.

Имелись веские причины, почему это имя не было названо в ро-
мане. Фашисты и их прислужники, поняв, с кем имеют дело, после 
захвата признанного, авторитетного руководителя “Молодой гвар-
дии”, стремились всячески скомпрометировать, оболгать доброе имя 
В. Третьякевича. “Почему же Вы не рассказываете все о Вашей ор-
ганизации? – неоднократно обращались они к арестованным молодо-
гвардейцам. – Ваш командир уже все секреты нам раскрыл”. Зловещая 
информация о “предательстве” нарочно просачивалась из застенков, 
доходила до родственников арестованных, и многие из них поверили 
этой провокации. Так Виктор Третьякевич, настоящий герой-патри-
от, на момент появления романа  оказался без вины виноватым, по-
тому еще, что его фамилия, как и фамилия Стаховича, заканчивалась 
на “вич”. Совпадали и некоторые детали биографий. Это, разумеется, 
отложилось в материалах, с которыми знакомился Александр Фадеев, 
работая в Краснодоне осенью 1943 года.

Георгий Арутюнянц очень сожалел, что тайна открылась уже по-
сле трагической гибели писателя  (13 мая 1956 года) и он, естественно, 
не смог внести имя Виктора Третьякевича в список героев “Молодой 
гвардии”, которым заканчивается роман. Однако, считал молодогвар-
деец Г.Арутюнянц, автор в текст романа никаких правок не вносил 
бы, так как образ Евгения Стаховича имел своего прототипа Евгения 
Стахива, который позднее из своего американского далека излагал 
свою интепретацию подвига героев-патриотов Краснодона. Очевидно, 
А.Фадеев из определенных источников имел информацию о настоящих 
предателях (Кулешове и др.), но чтобы не ставить под удар, возможно, 
невиновных людей, не открывал настоящих имен.

  Особо запомнились подробности, рассказанные Георгием Ару-
тюнянцем об отдельных событиях, отраженных в романе, о своих ро-
весниках – подпольщиках. Одним из наиболее отчаянных, отважных, 
героических парней был Сергей Тюленин. Он ежедневно был готов к 
подвигу, самопожертвованию во имя Родины. Лично участвовал в под-
жоге биржи труда, где хранились документы по эвакуации молодежи 
на работу в фашистскую Германию. И сам же оказался в числе тех, кто 
якобы тушил пожар. И получил за это серьезную взбучку от товари-
щей, ведь он мог легко оказаться в числе подозреваемых и попасть в 
гестапо. “Я должен был быть там, чтобы убедиться, что все документы 
уничтожены, – оправдывался Сережа. – Теперь я Вам могу уверенно  
доложить, что никаких следов   у немцев не осталось”.

Враг делал все для того, чтобы наши люди, пребывающие во вре-
менной оккупации, оставались в неведении о ситуации на фронте, 
особенно после поражения фашистов под Москвой и в Сталинграде. 
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Юные патриоты имели четыре  радиоприемника, подпольную типогра-
фию, оружие и взрывчатку. Они записывали передачи Совинформбю-
ро,  отпечатали свыше 5 тысяч листовок,  распространили их среди на-
селения. (См. Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. 
М. 1985, стр. 457). Их расклеивали, а содержание умудрялись доносить 
до людей любыми способами. Скажем,  пачку листовок предложили 
бабуле, торгующей пирожками на рынке и нуждающейся в бумажной 
обертке. И внимательно наблюдали, как пойдет дело. Первый покупа-
тель ничего не заметил, а второй обратил внимание на обертку, про-
читал, затем смял бумажку и осторожно спрятал в кармане. Так делали 
и следующие. “А мы были очень довольны, что сделали полезную ра-
боту, – вспоминал Г. Арутюнянц, – что люди узнали правду о победах 
Советской Армии, что близится освобождение”. При этом нельзя было 
довольствоваться голым призывами “Бей фашистов!”, “Смерть захват-
чикам”, а доносить до них подробную информацию с фронтов, в кото-
рой все очень нуждались.

Нам, слушателям, очень хотелось больше узнать об эпизодах и 
фактах, которые по каким-то причинам не попали ни в первый, ни во 
второй вариант романа “Молодая гвардия”. Из уст непосредственно-
го свидетеля событий в Краснодоне мы хотели услышать, как удалось 
А.Фадееву реализовать свое писательское кредо “Видеть все так, как 
оно есть”.  Г. Арутюнянц помнил многие страницы романа наизусть, 
к тому же он рассказывал, что и почему осталось только в рукописи.  
В памяти отложился фрагмент об эвакуации учреждений города перед 
наступлением немцев, правдиво выписанный в первой редакции. Он, 
разумеется, тогда не вписывался в общий пафосный тон книги, идея 
всеобщего патриотизма и преданности Родине, готовности защитить 
ее в трудный час фашистского нашествия как-то диссонировала с ре-
альными фактами всеобщих страданий, паники и трусости отдельных 
руководящих  личностей в начале войны. Через много лет я нашел этот 
эпизод в документальной повести И. Жукова “Фадеев” (Серия ЖЗЛ), 
М., “Молодая гвардия”, 1989, стр. 302–303. Эта сцена поучительна и 
стоит привести ее полностью:

“Грузовик был полон имущества милиции и – милиционеров, в ко-
личестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны иму-
щества.

– Вон вас сколько поналазило, блюстители! – словно обрадовав-
шись этому новому поводу, закричала Любка. – Нет того, чтобы народ 
успокоить, сами – фьюить!.. – И она сделала неповторимое движение 
своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. – Ряшки он какие 
наели!..

– И чего звонит, дура! – огрызнулся с грузовика какой-то милицей-
ский начальник.
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Но, видно, он сделал это на беду себе.
– А, товарищ Драпкин! – Издевательски приветствовала его Любка. 

– Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя, небось, советская 
власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на 
всю улицу, как попка-дурак…

– Молчи, пока глотку не заткнули! – вспылил вдруг “красный ви-
тязь”, сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

– Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! – не повышая голоса 
и нисколько не сердясь, издевалась Любка. – Ты, небось, ждешь не 
дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось,  все свои значки да 
кантики пообрываешь, чтобы никто не признал в тебе советского ми-
лиционера… Счастливого пути, товарищ Драпкин! – так напутствовала 
она побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнув-
шего из тронувшейся машины милицейского начальника”.

 Как видим,  честные писатели во все времена  не боялись пред-
упреждать общество об угрожающих ему болезнях и, как правило, вы-
ступали провозвестниками необходимых изменений. Кажется, и к ны-
нешнему поколению молодежи обращается А.Фадеев в послевоенных 
строках: “ В нашей жизни – в отношениях семейных, в отношениях 
между юношами и девушками, в отношениях детей к родителям, на-
чальствующих к подчиненным – еще немало пережитков старого и 
просто грубости. Немало еще у нас и таких явлений, как равнодушие, 
как бюрократизм, вранье перед обществом и государством, очковтира-
тельство, вызванные опасением за собственное благополучие, а не за 
благополучие общества” (Там же, стр. 306).

Наверное, слишком далеки от культуры, цивилизации, духовно-
сти были недавние “демократические” рулевые Украины, поставившие 
цель, чтобы подрастающее поколение ничего не знало ни о “Молодой 
гвардии”, ни о том поколении, которое защитило Родину от иностран-
ного порабощения. Сначала при правительстве Тимошенко роман вы-
черкнули из школьной программы, а потом в письме Министерства 
культуры (?) и туризма Украины предписывалось проверить все би-
блиотечные фонды “с целью изьятия литературы, пропагандирующей 
коммуно-шовинистическую идеологию”. Таким  образом, попадали под 
запрет и произведения Александра Фадеева, ибо необразованные функ-
ционеры от культуры не знали высочайшей оценки, которую получил 
роман во всем мире, писательских и общественных кругах, независи-
мо от их политических убеждений. По воспоминаниям современников, 
высоко оценил достоинства романа митрополит Николай (Крутицкий) 
прежде всего с точки зрения нравственности. “Он сказал, что герои 
А. Фадеева не отказались от ноши, от избранного пути, от той тяжести 
мира, которая была на них возложена. С помощью Библии он доказал 
нам, что любая трагедия – это синтез личного движения человека и 
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движения  всего мира к совершенству”. (А. Фадеев, стр. 327). Париж-
ская газета “Леттр франсэз” в 1949 году писала: “Если история одной 
цивилизации и один из ее величайших моментов должны быть выра-
жены одним только литературным произведением, то в СССР таким 
произведением вполне может служить “Молодая гвардия” А. Фадеева”. 
(с. 321).

К сожалению, ныне ксенофобские политические силы оставляют 
украинцам для чтения опусы фашистских прихвостней типа У. Сам-
чука,  бездарную писанину В. Яворивского, графоманские “вирши” 
П. Осадчука, всего сонма необразованных конъюнктурщиков. Судьбы 
культуры и духовности страны еще недавно были отданы в руки тех, 
кто возводит в герои  отпетых националистов вроде Шухевича и видит 
приоритеты не в благе людей, а в том, чтобы навязать им свое ущерб-
ное мировоззрение. Современные наци в “незалежной” Украине, как и 
их предшественники немецкие фашисты, снова стремятся уничтожить 
патриотов- молодогвардейцев с их гуманистическими убеждениями, 
готовностью  жертвовать жизнью ради спасения Родины. Но я уверен, 
что этим зловещим намерениям не суждено сбыться.

… Часто бывая в Москве в 70-80 годы минувшего столетия, я всег-
да искал возможность посетить Новодевичье кладбище, чтобы покло-
ниться памяти и возложить цветы к скромному обелиску на могиле 
прекрасного человека и великого гражданина нашей Родины с лако-
ничной надписью “Молодогвардеец Жора Арутюнянц. 1927–1973”.

Освещаются малоизвестные эпизоды и факты патриотической деятельно-
сти подпольной организации “Молодая гвардия”.

ключевые слова: Георгий Арутюнянц; Великая Отечественная война; 
герои-патриоты; партийно-комсомольское подполье.

There are highlighted the little-known episodes and facts of the patriotic 
activity of the “Moloda hvardiya” underground organization

Keywords: Heorhiy Arutunyanz, the Great Patriotic War; the heroes-patriots; 
the Party and Komsomol Underground.
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з історії створеННя та діяльНості
оріхівського повітового училища

(за документами державного архіву запорізької області)

Подані архівні документи дозволяють на прикладі Оріхівського повітово-
го училища певним чином реконструювати процес створення типового для то-
дішньої Російської імперії повітового училища, організацію навчання, звичаї, 
які панували в учнівському середовищі, відтворити проведення урочистостей 
з нагоди завершення навчального року. Документи публікуються вперше.

ключові слова: Оріхів; повітове училище; повітове місто.

Одним із визначальних чинників розвитку суспільства загалом і 
окремих місцевих громад зокрема є наявність та належний рівень осві-
ти. Освітні заклади створюються там, де виникають певні передумови 
для цього, а саме: достатня кількість заможного населення, збільшення 
потягу до знань у самому суспільстві, а також, передусім, діяльність 
державних органів влади. 

У цьому контексті районному центру сучасної Запорізької облас-
ті – місту Оріхову наприкінці ХVІІІ ст. несподівано пощастило. На-
гадаємо, що в цей період у зміцнілій Російській імперії, яка фактично 
ліквідувала козацький устрій в Україні, розпочалося активне освоєння 
безкрайніх степів Приазов’я. На нових територіях дуже швидко ви-
никали нові поселення, серед яких був й Оріхів. Приєднані до імпе-
рії місцевості вимагали налагодження дієвого державного управління 
ними. Тож вже у 1799 р. з Великого Токмаку до нового поселення 
були переведені всі повітові органи управління, або, як тоді писали, 
“присутственные” місця Маріупольського повіту. В 1801 р. Оріхів пер-
шим на території сучасної Запорізької області отримав статус міста, а 
у 1802 р. став центром Мелітопольського повіту Таврійської губернії. 
Який же вигляд мав новий повітовий центр? Ось як описував Оріхів 

© В. О. Бондар, І. В. Козлова, 2013

* Бондар Віталій Олександрович – головний спеціаліст Державного 
архіву Запорізької області.

Козлова Ірина Валентинівна – заступник начальника відділу інформації 
та використання документів Державного архіву Запорізької області.
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40 років потому учитель історії та географії Оріхівського повітового 
училища Мошкалов С.: “своим наружным видом не представляет ниче-
го особенно примечательного. Взошедшему на возвышение окружаю-
щее его, по первому взгляду покажется пространным от разбросанных 
домов, или лучше сказать полуразрушенных хижин, которых бедный 
вид едва скрывают в летнее время, кое-где зеленеющие деревья. Луч-
шие здесь домы могут почесться принадлежащие купцам и некоторым 
чиновникам, расположенные внутри города вокруг базарной площади, 
где также возвышается ж бывшая деревянная с колокольнею и хоро-
шим иконостасом Соборная Покровская церковь сооруженая в 1799 г., 
по ветхости своей вновь перестроена в 1831 году, вторая тоже дере-
вянная Свято-Троицкая построена на кладбище в 1812 г. Для евреев 
есть деревянная синагога…”1. Фактично перед нами постає типовий 
“уездный город” тодішньої Російської імперії. Такий статус Оріхів збе-
рігав близько 40 років, до переведення повітових установ до м. Мелі-
тополь у 1842 р. Після чого Оріхів був зарахований до розряду заштат-
них міст нового Бердянського повіту Таврійської губернії, створеного 
завдяки розукрупненню Дніпровського та Мелітопольського повітів. 
Така зміна державної кон’юнктури, на жаль, на довгі роки уповільнила 
розвиток міста.

Проте статус “повітового міста” надавав Оріхову значні переваги 
і стимулював до вирішення нових завдань. Серед них було здійснення 
освітнього процесу як серед міщан, так і населення повіту. У повітово-
му центрі довгий час не було навіть бібліотеки, а перший навчальний 
заклад  відкрився 19 березня 1812 р., саме завдячуючи статусу повіто-
вого міста. Адже згідно з освітньою реформою, започаткованою на те-
ренах тодішньої Російської імперії в перші роки ХІХ століття, у повіто-
вих та губернських містах для дітей купців, міщан, ремісників, дрібних 
службовців відкривалися повітові училища з двох відділень (нижнього 
та верхнього). У країні була запроваджена нова система освіти, згідно 
з якою всі освітні заклади поділялися на 4 рівні: парафіяльні училища, 
повітові, губернські та університети. Парафіяльні училища являли со-
бою однокласні церковні школи і надавали початкову освіту. Губерн-
ські училища, які пізніше отримали назву гімназії, упродовж чотирьох 
років навчання надавали середню освіту і призначалися виключно для 
осіб дворянського походження. Проміжною ланкою між цими навчаль-
ними закладами були повітові училища, що надавали початкову освіту 
підвищеного рівня2.

У перший навчальний рік до нижнього відділення Оріхівського по-
вітового училища було прийнято 27 дітей (25 хлопчиків та 2 дівчинки). 
Слід зазначити, що нижні відділення повітових училищ за своїми ціля-
ми та завданнями прирівнювалися до парафіяльних училищ, що надава-
ли учням початкову освіту та мали “доставить детям земледельческого 
и других состояний сведения им приличные, сделать их в физических 
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Плани будинків, які належали Оріхівському
повітовому училищу станом на 1841 рік.

Державний архів Запорізької області, Ф-109, оп. 1, спр. 53, арк. 195.
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Плани будинків, які належали Оріхівському
повітовому училищу станом на 1841 рік.

Державний архів Запорізької області, Ф-109, оп. 1, спр. 53, арк. 196, 198.
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и нравственных отношениях лучшими, дать им точные понятия о яв-
лениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки, действия 
коих столь вредны их благополучию, здоровью и состоянию”3. Лише 
21 березня 1814 р до першого класу верхнього відділення повітового 
училища були прийняті перші 10 учнів. І саме з 1814 р. розпочинає 
свою повноцінну діяльність Оріхівське повітове училище, яке з цього 
часу надавало дітям неповну середню освіту в двох відділеннях. 

Документи з фонду “Оріхівське повітове училище” (ф. 109), які 
охоплюють період з 1812 р. до 1844 р., вперше вводяться до науково-
го обігу і дають змогу відтворити умови, за яких створювався та діяв 
один із перших навчальних закладів на території сучасної Запорізької 
області. 

Документи подаються мовою оригіналу, але адаптовані до сучас-
ного читача, орфографічні помилки в написанні виправлені без засте-
режень, усі пропущені чи недописані літери та слова подано в квадрат-
них дужках. Максимально збережено лексику, авторські особливості 
текстів джерел. 

1 Державний архів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 54, арк. 419–
419 зв.

2 Полякова Н. В. Складывания российской системы образования // 
Социально-политический журнал. – 1988 – № 3. – С. 170–171.

3 Державний архів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 1, арк. 1.

№ 1
рекомендації директора училищ таврійської губернії

заставського Ф. штатному наглядачеві училищ мелітопольського
повіту таврійської губернії шубякову а.м. щодо організації

навчального процесу в оріхівському повітовому училищі
4 січня 1812 р.

Надеясь, что нужнейшие училищные мебели у вас уже заготовлены, пред-
лагаю Вам объявить чрез полицию в городе, чтобы желающие отдать детей 
своих для обучения представляли их к вам, коих имена, лета, состояние ро-
дителей, где и чему прежде обучались, имеете записывать в особую тетрадь 
и до формального открытия училища пригласить рекомендованного вами ди-
акона занимать их первоначально показанием букв, складов и чтением бук-
варя, правил для учащихся, сокращенного катехизиса и священной истории; 
для чего при сем к вам на первый случай посылаются: таблиц азбучных цер-
ковной 12-ть и гражданской печати 10-ть, букварей российских 10-ть, правил 
для учащихся 10-ть, катехизисов сокращенных 10 и священной истории 10-ть 
экземпляров.

Учеников можете вы разделить на два разряда: в одном записывать тех, 
кои еще ничему не обучались и коим показывать по таблице буквы, а ког-
да оные узнают, то начать по порядку проходить букварь; в другом же тех, 
кои отчасти умеют уже читать и с ними проходить попеременно правила для 
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учащихся, сокращенный катехизис и священную историю, а сверх того за-
ставлять и писать с прописей, в чем можете придержаться прилагаемого при 
сем расположения.

Сколько же будет собрано в течении настоящего месяца учеников, и что 
с ними будет пройдено, не оставьте меня уведомить.

А посылаемые учебные пособия ученики должны покупать по нижеследу-
ющим ценам: азбучные таблицы церковной и гражданской печати по 12 ко[п.], 
российские буквари по 15-ти коп., правила для учащихся и сокращенные 
катехизисы по 15 ко[п.], священные истории по 37 ко[п.]. Вырученные же за 
все оные пособия деньги  имеете ко мне доставить.

Января 4 дня 1812 года. Симферополь.

Директор Федор Заставский

Отца диакона уверьте, что труды его не останутся без награждения. Буде 
он собственного дому не имеет, то можете ему позволить квартировать в учи-
лище с тем, чтобы и за чистотою оного имел наблюдение.

Расположение учебных предметов для Ореховского училища

В 1-м разряде Во втором разряде

Дни По утру от 8-ми 
до 11-ти часов

По полудни 
от 2-х до 4-х 
часов

По утру от 
8-ми до 11-ти 
часов

По полудни 
от 2-х до 4-х 
часов

Понедель-
ник

Азбучные 
таблицы, потом 
букварь

Писание букв 
и складов

Писание с 
прописей и 
цифры

Правила для 
учащихся и 
катехизис

Вторник Писание букв и 
складов

Азбучные 
таблицы, 
потом букварь

Правила для 
учащихся и 
катехизис

Писание с 
прописей

Середа Азбучные 
таблицы, потом 
букварь

Отдохновение Писание с 
прописей и 
цифры

Отдохновение

Четверток Писание букв и 
складов

Азбучные 
таблицы, 
потом букварь

Священная 
история

Писание с 
прописей

Пятница Азбучные 
таблицы, потом 
букварь

Писание букв 
и складов

Писание с 
прописей и 
цифры

Священная 
история

Суббота Повторение 
пройденных 
в неделю 
предметов

Отдохновение Повторение 
пройденных 
в неделю 
предметов

Отдохновение

Директор училищ Таврической губернии Федор Заставский

Державний архів Запорізької області, ф-109, оп. 1, спр. 1, арк. 18 – 20. Оригінал, 
рукопис.
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№ 2
історична довідка учителя оріхівського повітового училища

таврійської губернії стефановського д. про створення та діяльність
оріхівського повітового училища з 19 березня 1812 р. до 1 січня 1816 р.

3 грудня 1815 р.

В царствование Государь Императора Александра І-го при Министре на-
родного просвещения графе Разумовском и попечителе округа Харьковско-
го университета графе Потоцком прошлого 1812 года марта 19-го числа в 
городе Орехове первоначально открыто приходское училище при бытности 
г[осподина] директора училищ Таврической губернии Заставского, штатного 
смотрителя Шубякова и других почетных особ должным порядком. В оное 
училище тогда же поступило учеников 27-м в числе коих две мещанские 
девицы. Учителем оного определен диакон, а ныне священник Ореховского 
Покровского собора Даниил Пустовойтов. Дом для сего училища пожерт-
вован губернским секретарем Гранобарским Мелитопольского уезда поме-
щиком. Он же для содержания двух бедных воспитанников пожертвовал на 
десять лет, полагая на каждый год по двести рублей, да от доброхотных жи-
телей пожертвовано на сие училище деньгами 546 рублей. Из сего приходско-
го училища за прибытием из С. Петербургского педагогического института 
студента Семена Шаргаинского учителем 1814 года марта 21-го числа, по-
ступило в первый класс уездного училища десять учеников. В сем году при 
открытом испытании июня 17-го дня в присутствии г[осподина] директора 
пожертвовано посетителями 895 рублей деньгами, а губернский секретарь 
Гранобарский пожертвовал для сего училища дом ценою в пять тысяч рублей. 
По перемещении же учителя Шаргаинского в город Алешки, на место его 
переведен из Феодосийского уездного училища в Ореховское таковое ж того 
же института студент Дмитрий Стефановский учителем 1814 года октября 25 
числа, который с того времени и поныне находится учителем. 1815 года при 
открытом испытании июня 26-го числа, сделано денежное пожертвование на 
училище 145 рублей. В сем же году из приходского училища учитель священ-
ник Пустовойтов уволен по прошению его от должности, на место коего и 
приглашен  из Харьковской гимназии казеннокоштный воспитанник второго 
класса Федор Мартыненков.

1815 года декабря 3-го числа
Учитель Стефановский

Там само, ф. 109, оп. 1, спр. 3, арк. 209 – 210. Копія, рукопис.

№ 3
атестат учня оріхівського повітового

училища жилли тита
30 червня 1828 р.

Предъявитель сего ученик Ореховского уездного училища из дворян 
Тит Александров сын Жилла обучался в оном училище Закону Божию, рос-
сийской грамматике, арифметике, началам геометрии и физики, всеобщей и 
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российской истории и географии с успехом очень хорошим и благонравным 
поведением. В засвидетельствование чего и сей аттестат ему Жилле на осно-
вании 103 §-фа устава учебных заведений дан за подписом и с приложением 
казенной печати в городе Орехове июня 30 дня, 1828 года.

Там само, ф. 109, оп. 1, спр. 13, арк. 212 зв. Відпуск, рукопис.

№ 4
виступ учня оріхівського повітового училища таврійської губернії
Бугаєвського Н. на урочистому зібранні, присвяченому закінченню

навчального року зі спогадами про навчання в училищі 
22 травня 1844 р.

“Воспоминания о прошедшем”
Почтеннейшие посетители!

На меня возложена приятнейшая для меня обязанность благодарить вас 
от лица всех моих сотоварищей за ваше внимание к нашим занятиям. Но чем 
могу достойно возблагодарить, чем могу занять вас? Уже ли утомительною 
благодарственною речью, которая, я думаю, давно уже успела вам надоесть? 
Нет, не стану вам наскучать ею, лучше расскажу вам маленькую историю мо-
его учения. Третий только год, как я вступил в училище, а сколько в это вре-
мя произошло благодетельных перемен и в преподавании, и в руководствах 
и даже в самих учениках! О них то я хочу поговорить, побольше рассказать 
вам каковы они были прежде, мне они особенно памятны, и вы сейчас узна-
ете почему.

Рекомендую Вам, что они ужасные шалуны, чему я сам, к несчастию, был 
свидетелем.

Вот это как было: отец мой привел меня в класс, и просил учителей как 
можно строже поступать со мною: взыскивать за каждую малость, не прощать 
ни одной шалости, – что они и обещали выполнить в точности. Горько мне 
было слушать подобные вести после ласк маменьки, я стоял, опустив голову 
вниз; и нахмуря брови, да по временам исподлобья посматривал на будущих 
моих товарищей, которые улучшив минуту, когда учитель отворотился, кор-
чили мою плаксивую рожицу; кривлялись, показывали языки и скалили на 
меня зубы; я дулся пуще прежнего, отворачивался и думал: попадуже я вас 
несносные скалозубы! Отплачу я вам с процентами! Ох не так вышло, как 
думалось! Отец, раскланявшись с учителем, и пригрозив мне еще раз паль-
цем удалился. Меня усадили между двумя сорванцами, [на] которых я острил 
зубы. Сижу и не смотрю ни на кого, думаю: ну, попал же я из огня, да в 
полымя! Так и вышло, не прошло и 5-ти минут, как новые мои приятели на-
чали изредка подергивать меня за сюртук – ну, это еще не беда, думал я; как 
тут, на мою беду, учитель вышел, и только переступил за порог, на меня так 
и напали как голодные волки на добычу, кто щипнет, кто толкнет, кто за чуб, 
кто за уши, я, как угорелый мотал головой, то на ту, то на другую сторону, 
надеясь защититься и не дать им времени терзать меня, но соседи мои были 
так ловки в этом искусстве, что не успевал поворачиваться и скоро умаялся, 
сидел смирно, и меня на время оставили в покое; я дохнул свободнее, но это 
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спокойствие было предвестием сильной бури: неприятели мои в это время 
успели перемигнуться и разом ущипнули меня так чувствительно, что я уже 
разинул было рот и хотел зареветь во всю глотку, как тут в класс [вошел] учи-
тель, я вспомнил, что не дома, что здесь нет маменьки, чтобы погладить меня 
по головке, а того и гляди криком своим накличешь еще беду на свою голову; 
и рассудил лучше замолчать. Прошел день, другой, меня щипали и скубли 
по прежнему, а я по прежнему мотал головой и поневоле сносил приятель-
ские ласки от больших, а маленьких моих неприятелей, попавши одних, тузил 
порядком, и с лихвою вымещал на их спине все убытки, понесенные моею; 
но как маленькие мои враги всячески избегали встречи со мною, то такие 
счастливые случаи были для меня в редкость; да и то сказать, что подобные 
шутки не проходили даром – про то знает каждая моя волосинка.

 Так вот видите ли, почему мне так памятно знакомство с товарищами. 
Неблагодарно было бы с моей стороны забывать ласки, которые сыпались на 
меня щедрою рукою. Разумеется, что после я поладил с новыми товарищами, 
но это мне дорого обошлось. Вот так приняли меня товарищи, но вы, мо-
жет, скажите: так вот чему вас учат! Нет, почтеннейшие посетители, теперь 
благодаря попечениям начальства, переменилось: ученики сделались тихими, 
скромными, прилежными. С улыбкою встречаем мы нового товарища; ласкою 
принимаем его в свой круг, пособляем ему, чем только можем, дабы облег-
чить ему столь трудный первый шаг, стараемся своими ласками и пособиями 
сделать из него доброго товарища, прилежного ученика. Теперь и учители 
стали для нас добры, потому что не имеют причины с нами ссориться; мы 
же чувствуя всю цену ласкового их обращения, стараемся со своей стороны 
вполне оправдать его своим послушанием, скромностию и выполнением их 
урока, тем более, что выполнять их легко и приятно при нынешней методе 
преподавания, когда скучная, мертвая книга сделалась почти лишнею, когда 
все наши познания переходят к нам из живой речи учителей, тогда как прежде 
мы должны были беседовать с мертвым учителем – книгою, которая так мол-
чалива и недоступна для детского нашего ума, что невольно поселяет к себе 
отвращение. Теперь же и книги нам сделались приятными, потому, что мы на-
ходим в них уже знакомое нам из слов учителя и так сказать, только поверяем 
по ним только наши познания и утверждаем их прочнее в своей памяти. Не 
удивительно ли, в такое короткое время произошло столько перемен?

Соч[инил] Н. Бугаевский

Там само, ф. 109, оп. 1, спр. 55, арк. 527 – 528 зв. Оригинал, рукопис.

№ 5
опис урочистого зібрання, присвяченого закінченню

навчального року в оріхівському повітовому училищі
таврійської губернії у 1844 р.

Не раніше 25 червня 1844 р. 

В присутствии 40 душ обоего пола почетных горожан, 25-го числа июня 
1844 года, в высокоторжественный день, с 10-ти часов утра до 2–го часу по-
полудни производили акт.
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Акт этот начался пропетием молитвы “Царю Небесный” и произнесени-
ем учеником 3-го класса Пунинским 1-м приветственной речи, продолжал-
ся испытанием учащихся приготовительного класса в кратком катехизисе, 
а уездных классов в краткой св[ященной] истории, пространном катехизи-
се, русском языке, т.е. в диктовке, разборках по всем правилам грамматики, 
декламировании учениками 1-го класса басен, 2-го класса стихотворений, а 
3-го класса прозаических сочинений известных писателей и собственных, в 
черчении на доске всей Европы и каждого государства и рассказывании про-
исшествий из всеобщей и российской истории, а заключался прочтением 
штатным смотрителем отчета, с раздачею про[тив] него учащимся наград и 
свидетельств, произнесением учеником 3-го класса Бугаевским своего сочине-
ния “Воспоминания о прошедшем” и угощением публики обеденным столом.

Образцы чистописания, рисования и черчения фигур и карт положены 
были на столе пред посетителями для рассматривания.

Публика этим актом осталась довольною и изъявила за то всем чиновни-
кам училища благодарность.

Штатный смотритель Куплеваский

Там само, ф. 109, оп.1, спр. 55, арк. 561. Копія, рукопис.

Представленные архивные документы позволяют на примере Орехов-
ского уездного училища в определенной степени реконструировать процесс 
создания типичного для Российской империи уездного училища, организа-
цию обучения, нравы, царившие в ученической среде, воссоздать проведе-
ние торжественных мероприятий, посвященных завершению учебного года. 
Документы публикуются впервые.

ключевые слова: Орехов; уездное училище; уездный город.

The given archival documents allow on the example of the Orihiv County 
School to reconstruct the process of establishment of the district school, typical for 
Russian Empire of those times, the organization of educational process, the customs 
that prevailed among students, to reproduce celebrations on the end of the school 
year. Documents are published for the first time.

Keywords: Orihiv; the County school; the County City.
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удк 930.253:94"1941/1945"

т. о. макарова*

до міжНародНого дНя визволеННя в’язНів 
Фашистських коНцтаБорів 

У добірці подано фотодокументи із фондів ЦДКФФА Украї ни 
ім. Г. С. Пше ничного періоду нацистської окупації, що зафіксували місця ма-
сового знищення людей.

ключові слова: фотодокумент; архів; колекція; День визволення в’язнів 
фашистських концтаборів.

Важливою частиною комплексу аудіовізуальних джерел Централь-
ного державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного 
періоду Другої світової війни є колекція фотодокументів періоду на-
цистської окупації. Фотодокументи зафіксували розстріли мирного на-
селення, тактику “випаленої землі”, вивезення жителів на каторгу до 
Німеччини та місця масового знищення людей.

Представлені світлини є свідченнями жахливого геноциду у кон-
центраційних таборах на території України, Німеччини, Польщі, розпо-
відають про страшні злочини нацистів проти людства. На них зафіксо-
вано “табори смерті” та постаті в’язнів під час визволення і повернення 
додому.

Згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 1991 року 11 квіт-
ня у світі відзначається День визволення в’язнів фашистських концта-
борів. Цю дату було встановлено в пам’ять про інтернаціональне по-
встання в’язнів найбільшого концентраційного табору – Бухенвальд. 
Саме 11 квітня 1945 року останній в’язень вийшов із його воріт із сум-
но відомим написом “Jedem das Seine” – “Кожному своє”. Після цього 
хвиля звільнень досягла інших концтаборів – Дахау, Освенціма, Май-
данека тощо.

Метою Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концта-
борів є збереження історичної пам'яті про трагічні події Другої світо-
вої війни, що забрала життя мільйонів людей, загиблих у нацистських 
концтаборах, гетто та місцях примусового утримування.

* Макарова Тетяна Олександрівна – головний спеціаліст відділу вико  ри-
с тання інформації документів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.

© Т. О. Макарова, 2013
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Головний в’їзд до Янівського концентраційного табору,
в якому нацисти влаштували “бункери смерті”. 

м. Львів, 1941–1944 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-236469.

Стіна концентраційного табору в м. Рівному. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-140659.
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Колишні в’язні концтабору в м. Заган (тепер м. Жагань, Польща)
повертаються додому. Німеччина, квітень – травень 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-161483.

В’язні концтабору Бухенвальд.
м. Веймар (Німеччина), квітень 1945 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-68149.
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Печі крематорію в концтаборі Майданек. Польща, 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-20388.

Звільнення радянськими воїнами в’язнів концтабору Освенцім. м. Освенцім 
(Польща), 1945 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-161217.
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Діти за колючим дротом в одному з концтаборів Німеччини. Липень 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-154656.

В подборке поданы фотодокументы из фондов ЦГКФФА Украи ны 
им. Г. С. Пше ничного периода нацистской оккупации, которые зафиксирова-
ли места массового уничтожения людей.

ключевые слова: фотодокумент; архив; коллекция; День освобождения 
узников фашистских концлагерей.

The Collection presents the photo documents of the period of Nazi occupa-
tion, fixed the places of mass killing of people. The documents are preserved in 
the Central State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after 
H.S. Pshenychnyi.

Keywords: the photo document; the archives; the collection; the Day of Lib-
eration of prisoners of Nazi concentration camps.

Трупи, викопані з ям на території Сирецького концтабору.
Київ, 1944 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-4223.
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удк [930.25+34](73)

л. л. левчеНко*

оФіційНа пуБлікація закоНів
та НормативНих актів як ФуНкція

НаціоНальНого архіву сша

Висвітлено історію публікації законів Конгресу США, актів Президента 
США, нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, діяльність 
Управління урядового друку та Управління Федерального регістру, що є 
структурним підрозділом Національного архіву та Адміністрації документації 
США.

ключові слова: публікація законів у США; оприлюднення законів у 
США; Федеральний регістр США; Управління урядового друку США; Націо-
нальний архів та Адміністрація документації США.

Офіційна публікація текстів законодавчих актів  є однією із най-
важливіших функцій держави. Її історія нараховує вже тисячоліття. 
Ще в прадавній Ольвії декрети і постанови після ухвали Народними 
зборами висікали на каменях і виставляли на міській площі, поблизу 
головного храму. У сучасному світі публікація законів вже здійснюєть-
ся шляхом оприлюднення в електронному вигляді на офіційних веб-
порталах.  Публікацію та реєстрацію законів здійснюють усі держави 
світу, майже повсюдно це функція органів юстиції. Лише одна держа-
ва, Сполучені Штати Америки, зробила публікацію законів функцією 
архівної установи. У складі Національного архіву і Адміністрації до-
кументації США (National Archives and Records Administration, NARA) 
1935 р. утворено спеціальний підрозділ – Управління Федерального 
регістру (Office of the Federal Register, OFR), який разом з Управлінням 
урядового друку (U.S. Government Printing Office, GPO), заснованим ще 
1860 р., здійснюють офіційне опублікування текстів законів Конгресу 
США, актів Президента США, нормативно-правових актів федераль-
них органів влади. На висвітленні історії створення та діяльності цих 
установ, а також виконанні ними їх функцій та публікації законодавчих 
актів у США, фокусує увагу автор цієї статті. 

© Л. Л. Левченко, 2013

* Левченко Лариса Леонідівна – кандидат історичних наук, директор Дер-
жавного архіву Миколаївської області.

АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ
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Публікація законодавчих актів у Північній Америці розпочалася 
1639 р.1, коли колоністами з Англії був привезений перший прес для 
друкування до Гарвардського коледжу у Кембриджі (Массачусетс). На-
передодні Американської революції (1775-1783) вже була широко роз-
повсюджена практика надання публічного доступу до урядової інформа-
ції. Перший документ Конгресу “Government Document No. 1”, в якому 
йшлося про ембарго британських товарів, був надрукований 22 верес-
ня 1774 р. у Філадельфії Вільямом і Томасом Бредфордами (William,  
Thomas Bradford), які забезпечували друк матеріалів Континентальних 
Конгресів упродовж 1774–1776 рр.2 У ході роботи Континентальних 
Конгресів (5 вересня – 26 жовтня 1774 р.; 10 травня 1775 р. – 2 березня 
1781 р.) журнали засідань публікувались щотижня3. Вже тоді виникло 
“право знати” (right to know), тобто право громадян на вільний доступ 
до урядової інформації. Згідно з Конституцією США (Сек. 5) (17 ве-
ресня 1787 р.) кожна палата Конгресу (1789) була зобов’язана вести 
журнал засідань і періодично його друкувати, за винятком секретних 
документів4. Актом Конгресу від 1794 р. на видавничу діяльність що-
року асигнувалось 10 тис. дол. Відповідні положення зафіксовані й у 
конституціях штатів: наприклад у Конституції Пенсільванії (1776) вка-
зувалось, що друковане видання законів має бути доступне кожному 
громадянину, який бажає з ними ознайомитися5. Від 1817 р. документи 
Сенату і Палати представників, звіти комітетів Конгресу, президентські 
акти, документи неурядових організацій збиралися, упорядковувалися і 
друкувалися у продовжуваному виданні “U.S.Congressional Serial Set”. 
2 березня 1819 р. Конгрес ухвалив резолюцію, за якою кожна палата 
мала право обирати власного видавця, встановлювати свої вимоги до 

Організаційна структура Національного архіву і Адміністрації документації
США за станом на 30 вересня 2012 р.
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видання і ціну. 1846 р. була запроваджена система укладання контр-
актів із приватними видавництвами6. Проте висока вартість, неякісне 
виконання, корупція та часті скандали не задовольняли Конгрес, уряд 
і громадян США, що й спричинило заснування Управління урядового 
друку  “U.S. Government Printing Office” (GPO). 

Управління було створене згідно з Актом Конгресу від 23 червня 
1860 р. (розпочало роботу з 4 березня 1861 р.)7. До його функцій було 
віднесено видання законів Конгресу і наказів Президента. Першим над-
рукованим документом стала Прокламація емансипації (про звільнення 
рабів), оприлюднена 1 січня 1863 р. Для контролю за діяльністю GPO 
у 1870-х рр. Конгресом був створений об’єднаний комітет (обох палат) 
з питань друку (Joint Committee on Printing, JCP)8.

Публікація протоколів засідань і дебатів Конгресу ще деякий час 
залишалась у руках приватних видавців: з 1831 р. уродженці Кентуккі 
Ф.П.Блер (Francis Preston Blair) та Дж. Райвс (John C. Rives) щотижня 
видавали “The Congressional Globe”9. 1871 р. контракт був укладений 
з іншою компанією “F&J Rives and Bailey”, але його вартість зросла з 
744117 дол., сплачених за попередні десять років, до 400000 дол., виді-
лених на один 1871 р. Через це 42-й Конгрес США звернувся за допомо-

Перша сторінка першого номера
“The Congressional Globe” за 2 грудня 
1833 р. Усі числа “The Congressional 

Globe” за 1833-1873 р. доступні
в Інтернеті на порталі Бібліотеки

Конгресу США “American memory”11.

Перша сторінка “Congressional 
Record” за 4 березня 1873 р.

Усі числа “Congressional Record”
за 1873-1877 рр. доступні на

порталі Бібліотеки Конгресу США 
“American memory”12.
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Пошукові інтерфейси проекту Бібліотеки Конгресу США “American memory”,
до якого включені, крім “The Congressional Globe” та “Congressional Record”,

усі числа “Annals of Congress” за 1789–1825 рр., “Register of Debates”
за 1823–1839 рр. та інших видань, а також Журнали Континентальних конгресів 

(1774–1789), Листи делегатів Конгресу (1774–1789), документи Сенату (1789–1875), 
Журнали Палати представників (1789–1875), інші історичні документи, фотографії, 

книги, мапи, звукозаписи тощо з 1400 р. до наших днів, оригінали яких зберігаються 
у Бібліотеці Конгресу США. Бібліотека надає вільний доступ до баз даних проекту 

“American memory”13. Сучасне законодавство від 101-го Конгресу США (1989)
можна віднайти у базі даних Конгресу США “THOMAS”14.
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гою до шести видавців, у тому числі й до керівника GPO (Congressional 
Printer) Е. Клеппа (Almon W.Clapp). З 4 березня 1873 р. GPO у період 
проведення сесій Конгресу став щоденно друкувати протоколи засі-
дань Конгресу у новому виданні “Congressional Record”. 1874 р. Кон-
грес санкціонував видання документів армії конфедератів “The War 
of the Rebellion: A Compilation of the Official Records of the Union and 
Confederate Armies” (серія складалась із 128 томів, загальною кількістю 
138000 сторінок, заповнених текстами документів і понад 1000 мап; 
кожен том мав наклад понад 10000 примірників). Досі це видання вва-
жається найзначнішою публікацією документів періоду Громадянської 
війни у США (1861-1865). У ході роботи над ним у складі GPO було 
створене Управління воєнних документів. З 1883 р. GPO публікувало 
щотижневі повідомлення про призначення на посади, звільнення, вихід 
на пенсію керівників федеральних відомств, з 1888 р. – щорічні звіти 
відомств, з 1910 р. – поштові листівки. 1894 р. у GPO був уведений 
режим секретності, працювати залишені лише співробітники, лояльні 
до політики уряду США10.  

1895 р. Конгрес ухвалив Закон про друкування (Printing Act, 
P. L. 90-620)15, який встановлював обсяг публікацій, розмір компенса-
цій за друкування, уводив навчальні програми для персоналу, стандар-
ти і правила відбору документів для оприлюднення. Цим законом пе-

Набір текстів для друкування на верстатах “Monotype”, 1930 р.19
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ред GPO поставлене завдання створення надійної і ефективної системи 
доступу до урядових документів16. 

1813 р. 13-й Конгрес США ухвалив резолюцію про регулярне 
розповсюдження документів, започаткувавши федеральну програму 
депозитарних бібліотек у Бібліотеці Конгресу США, коледжах і уні-
верситетах кожного штату, при Генеральних Асамблеях штатів, офі-
сах губернаторів й історичних товариствах. Відповідальність за роз-
повсюдження друкованих документів була покладена на Бібліотекаря 
Конгресу, Секретаря Палати представників і Державного секретаря. 
У 1857 р.  відповідальність за розповсюдження перебрав на себе Се-
кретар внутрішніх справ. Закони 1858 р. і 1859 р. вимагали створення 
спеціальних інституцій (депозитаріїв) для отримання, систематизації і 
розповсюдження урядових документів, а також уведення відповідно-
го обліку цієї діяльності. Для нагляду за нею 1869 р. у Департамен-
ті внутрішніх справ була уведена посада суперінтенданта публічних 
документів. До 1895 р. вже було створено 420 депозитаріїв урядових 
документів, але частина з них була переповнена публікаціями, а інші 
взагалі їх не отримували. Першим суперінтендантом було призначено 
Ф. О. Кренделла (Francis Asbury Crandall), який негайно розпочав фор-
мування бібліотеки та системи розповсюдження публікацій у струк-
турі GPO. Першим керівником бібліотеки стала А. Хессе (Adelaide R. 
Hasse), яка за два роки самостійно упорядкувала, здійснила каталогіза-
цію і індексування усіх видань GPO (за станом на 1897 р. налічувалось 
16841 видання документів і 2597 мап). Започатковані А.Хессе схеми 
каталогізації і індексування застосовуються у GPO й досі. GPO почав 
видавати Щомісячний каталог публікацій уряду США (Monthly Catalog 
of U.S. Government Publications), який забезпечив ефективне виконання 
запитів бібліотекарів і громадян на придбання видань GPO17.     

Упродовж другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. у GPO від-
бувалися значні технологічні зміни – від друкарських верстатів Адам-
са (1850–1860), “Monotype” i “Linotype” (1903) – до офсетного друку 
(1914); 1882 р. електрифікація дозволила механізувати багато ручних 
процесів; 1903 р. для GPO споруджено новий будинок; з 1904 р. ручний 
набір текстів замінили механізованим. У роки Першої світової війни 
GPO друкував Офіційний бюлетень США “Official U.S. Bulletin” Комі-
тету публічної інформації (Committee on Public Information), який став 
попередником Федерального регістру. За воєнні роки значно збільшив-
ся потік видавничої роботи федеральних відомств, у GPO працювало 
900 співробітників 24 години на день 7 днів на тиждень. 1919 р. була 
прийнята нова редакція Закону про друкування (Printing Act), яка нада-
вала JCP право розглядати і затверджувати публікації GPO, проте цей 
захід був тимчасовим. Із закінченням війни бюджет GPO був збільше-
ний до 2,4 мільйона доларів, що дозволило модернізувати друкарські 
верстати і технології, побудувати два будинки для GPO18.
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З початком Великої депресії (1929–1939) і оголошенням політики 
Нового курсу (New Deal, 1933–1936) Президента Ф.Д.Рузвельта зна-
чно зросла кількість організаційно-розпорядчих документів федераль-
них органів влади. Тільки Національна адміністрація відновлення у 
перший рік роботи видала 2998 наказів. Для упорядкування видання 
значної кількості документів 26 липня 1935 р. Конгрес ухвалив Закон 
про федеральний регістр “Federal Register Act” (44 U.S.C. Chapter 15)20. 
Перше число “Federal Register” вийшло 14 березня 1936 р.21 Поряд із 
цим був створений Адміністративний комітет Федерального регістру 
(Administrative Committee of the Federal Register (ACFR)) для контролю 
за публікацією документів уряду (Кодексу федеральних правил “Code of 
Federal Regulations”, Довідника уряду США “U.S. Government Manual”, 
Публічних паперів Президентів “Public Papers of the Presidents”, Що-
тижневої добірки президентських документів “Weekly Compilation 
of Presidential Documents” (замість цього видання нині щоденно в 
електронному вигляді публікується “Daily Compilation of Presidential 
Documents”)). 

До ACFR увійшли Архівіст США, директор Федерального регістру, 
керівник (Public Printer) GPO та Генеральний Аторней. На першому за-
сіданні ACFR, 27 вересня 1935 р., було розглянуто правила для феде-
ральних органів влади з підготовки документів для публікації у “Феде-
ральному регістрі” (затверджені наказом Президента Ф.Д.Рузвельта від 

Обкладинка
“Офіційного регістру

Сполучених Штатів”23.
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18 лютого 1936 р. EO 7298). Управління Федерального регістру стало 
структурним підрозділом Національного архіву й Адміністрації доку-
ментації, його офіс розмістився у будинку Національного архіву США. 

Вже наступного року відбулися зміни у Законі про Федеральний ре-
гістр (затверджені Президентом 19 червня 1937 р., P. L. 75-158). Кожне 
відомство повинно було разом із підготовкою документів до публіка-
ції забезпечити їх подальшу кодифікацію та переглядати її кожні п’ять 
років. Першу кодифікацію федеральні відомства США завершили до 
1 липня 1938 р., видання “Федерального регістру” за 4 червня 1938 р. 
вже вийшло із документами, згрупованими відповідно до тематичних 
розділів “Кодексу федеральних правил”. Для проведення кодифікації 
була створена Кодифікаційна комісія (Codification Board), але 1939 р. 
її функції передані Відділу (так змінився статус підрозділу) Федераль-
ного регістру Національного архіву США. 1940 р. було опубліковано 
перший том “Кодексу федеральних правил”. У подальшому GPO забез-
печувало лише друк документів Конгресу і уряду США22.  

11 червня 1946 р. Конгрес видав Закон про адміністративні про-
цедури (Administrative Procedure Act, APA, 5 U.S.C. 552)24, який вима-
гав від федеральних відомств перед затвердженням нормативних актів 
оприлюднювати їх проекти на сторінках “Федерального регістру”, а 
також публікувати зауваження і коментарі до них, відомості про струк-
туру і діяльність цих відомств тощо. Це трансформувало “Федеральний 
регістр” зі збірника законодавчо-нормативних актів у інтегральну скла-
дову демократичного процесу. Верховний Суд США у рішеннях щодо 
справ “Федеральна корпорація по страхуванню врожаю проти Меррілла 
(Federal Crop Insurance Corporation v. Merrill, 332 U.S. 380 (1947), № 45, 
Argued October 16, 1947, Decided November 10, 1947)” та “Хетч проти 
Сполучених Штатів (Colin Hatch, Appellant, v. United States, Appellee. 
№ 08–CF–1362. March 22, 1954)” підтвердив важливість публікації про-
ектів нормативних актів і коментарів до них перед остаточним затвер-
дженням і зазначив, що вони набувають чинності після оприлюднення 
у “Федеральному регістрі”25.

1949 р. Конгрес виділив асигнування на придбання нового друкар-
ського обладнання з програмним управлінням для друку “Congressional 
Record”. Цього ж року на виконання наказу Президента Г. Трумена від 
4 лютого 1948 р. ЕО 9930 була здійснена перша ревізія “Кодексу феде-
ральних правил”. 30 червня 1949 р. згідно із Законом про федеральні 
майнові та адміністративні служби (Federal Property and Administrative 
Services Act)26 створена Адміністрація служб загального призначення 
(General Services Administration (GSA)), якій були підпорядковані На-
ціональний архів, Служба документації США (National Archives and 
Records Service (NARS)) та Відділ Федерального регістру як окремі 
структурні підрозділи. 24 травня 1950 р. Президент Г.Трумен згідно 
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з Планом реорганізації (Reorganization Plan № 20)27 передав Відділу 
Федерального регістру з Державного департаменту функції  укладання  
“Повного зібрання законів Сполучених Штатів” (United States Statutes 
at Large), публікації поправок до Конституції США, організації про-
цесу їх ратифікації штатами, отримання Сертифікатів про встановлен-
ня (Certificates of Ascertainment) та Сертифікатів про голоси (Certificate 
of Vote) від губернаторів штатів після голосування Колегії виборців 
на другому етапі виборів Президента США для передачі їх Конгресу. 
1954 р. уведено уніфіковані правила нумерації, цитування та методи 
друкування нормативних актів, 1955 р. вийшла Перша інструкція з ви-
мог до зберігання документів, які полегшили користування виданнями 
“Федерального регістру”28. 

1957 р. була заснована серія Публічні документи президентів Спо-
лучених Штатів (Public Papers of the Presidents of the United States); у 
перших томах серії опубліковані документи Д. Ейзенхауера (1958), 
Г. Трумена (1961) та Г. Гувера (1974). У цих виданнях були зібрані всі 
виконавчі накази, прокламації, а також інші раніше не опубліковані до-
кументи Адміністрацій президентів30. 

1959 р. Відділ Федерального регістру GSA став Управлінням Фе-
дерального регістру і повернувся у підпорядкування NARS. Його було 
реорганізовано у два підрозділи: Відділ виконавчих органів влади 

Перша комп’ютерна лабораторія в Управлінні урядового друку, 1960-ті рр.29
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(Executive Agencies Division)  та Президентський і законодавчий від-
діл (Presidential and Legislative Division). Наступного року виданий 
посібник “Federal Register Handbook”, який містив правила укладання 
та публікації документів. За розпорядженням президента Л. Джонсо-
на (1963–1969) у “Федеральному регістрі” розпочато публікації заяв 
(statements), повідомлень (messages) та інших поточних президентських 
матеріалів.

Значний вплив на діяльність Федерального регістру мав Закон про 
свободу інформації (Freedom of Information Act (P.L. 89-487 або 5 U.S.C. 
552), який дозволив відомствам публікувати повні тексти їх норматив-
них актів, уводячи до них положення з інших документів. Хоча FOIA 
збільшив кількість громадян-споживачів інформації, обсяг видань ско-
ротився. FOIA сприяв відкритості уряду, але прийнятий 1974 р. Кон-
гресом Закон про захист приватного життя (Privacy Act, 5 U.S.C. 552a) 
вимагав захисту документів федеральних органів влади, які містили 
персональну інформацію, від несанкціонованого доступу. Він призупи-
нив публікацію інформації приватного характеру. Цей закон вимагав 
від відомств публікації у “Федеральному регістрі” оглядів систем до-
кументації, які містять персональні дані громадян, правил, на підставі 
яких громадянам надається персональна інформація, з 2007 р. – опри-
люднення інформації про захист комп’ютерних програм і баз даних 
персональної інформації. Публікація цих зведень у виданні “Privacy 
Act Compilation” перший раз здійснена Федеральним регістром 1976 р. 
Це видання також було першим опублікованим на CD-дисках (1993). 

Пошуковий інтерфейс проекту “Публічні документи президентів США”,
створений GPO для оприлюднення виконавчих наказів, заяв, виступів та інших 

документів президентів США, опублікованих і не опублікованих
у “Федеральному регістрі”. Містить документи президентів з 1789 р. по наш час31. 
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З 1977 р. всі регуляторні акти федеральних відомств повинні були 
містити таку інформацію: назва відомства, вид регуляторної дії, ано-
тація, дати, адреси, контактна інформація для подальших звернень, 
додаткова інформація (посилання на законодавчо-нормативні акти, 
відповідно до яких ухвалювався даний регуляторний акт). Цього ж 
року вперше відбулося навчання для співробітників федеральних ор-
ганів влади, відповідальних за створення проектів нормативних актів 
і підготовку їх до публікації. З цього ж року Конгрес почав вимагати 
від федеральних відомств сплачувати GPO за публікацію документів 
у “Федеральному регістрі”. Це сприяло відповідальнішому ставленню 
посадових осіб федеральних установ до підготовки проектів норматив-
них актів, у тому числі з юридичної точки зору. 2 квітня 1979 р. “Феде-
ральний регістр” вперше був надрукований за допомогою електронної 
фотонабірної технології. 1 квітня 1982 р. був опублікований Тезаурус 
термінів “Thesaurus of Terms”, пізніше використаний для індексування 
федеральної інформації на цифрових носіях. 1985 р. почали надходити 
від відомств машиночитані документи, виник пілотний проект зі ство-
рення Управління щодо роботи з машиночитаними документами32.

З 1 квітня 1985 р. відповідно до Закону про Національний архів 
і Адмі ні страцію документації (1984) Національний архів став неза-
лежним від GSA ві дом ством, повернув свою назву (NARA) і повно-
важення. Друга половина 1980-х рр. характеризується значними до-

Обкладинка книги “Інформування 
нації. Федеральна інформація. 

Розповсюдження у цифрову 
еру”. У книзі йдеться про шляхи 
удосконалення розповсюдження 

інформації громадянам і установам. 
Здійснено спробу вирішити дві 
головні проблеми: підтримання 

якості доступу громадськості 
до федеральної інформації у 

цифрових форматах, визначення 
ролі федеральних установ та 

приватного сектору у процесі 
розповсюдження інформації 

електронними шляхами. Висвітлено 
ключові технологічні напрями 
розповсюдження федеральної 

інформації, альтернативні 
підходи до майбутнього GPO, 

стан та перспективи Програми 
депозитарних бібліотек, вплив 

цифрової ери на Закон про свободу 
інформації, федеральна політика у 

галузі електронних
документів тощо 33.
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сягненнями, як для NARA, так і для Федерального регістру, на шляху 
автоматизації і комп’ютеризації (комп’ютери з’явились на столі кожно-
го співробітника 1989 р., було створено локальну мережу, впроваджено 
електронний документообіг). 1993 р. встановлено обмін даними елек-
тронними каналами зв’язку між Федеральним регістром і GPO: кож-
ну годину GPO забирає підготовлену співробітниками Федерального 
регістру інформацію для публікації, і у другій половині дня редактор, 
відповідальний за випуск чергового числа “Федерального регістру”, за-
тверджує набрані колонки. 

Значний вплив на політику публікації нормативних актів федераль-
них органів влади мав Закон про скорочення паперової документації 
(P. L. 96-511), підписаний Президентом Дж. Картером 11 грудня 1980 р. 
(зміни 1986 р.)34. Закон дав поштовх до скорочення паперового доку-
ментообігу і сприяв автоматизації та комп’ютеризації діловодних про-
цесів в установах, а також запроваджував практику розповсюдження 
інформації і документів на цифрових носіях і електронними каналами 
зв’язку35. Проте система on-line доступу працювала неефективно, що 
врешті-решт порушило питання про прийняття спеціального Закону про 
збільшення доступу до електронної інформації через Управління уря-
дового друку (22 березня 1993 р.) (Government Printing Office Electronic 
Information Access Enhancement Act, 44 U.S.C. 4101-4104)36, який спря-
мовував GPO до створення електронних директорій, електрон них схо-
вищ, забезпечення on-line доступу до видань “Congressional Record”, 
“Federal Register”.

Веб-сторінка Управління федерального регістру на веб-сайті Національного архіву
та Адміністрації документації США, http://www.archives.gov/federal-register/ 
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Управління Федерального регістру розпочало впровадження Інтер-
нет-технологій з 1 жовтня 1992 р.: в експлуатацію була запущена елек-
тронна система доставки новин споживачам з покажчиком для пошу-
ку  “Federal Register Electronic News Delivery System, FREND”. Перша 
електронна версія “Федерального регістру” з’явилась 8 червня 1994 р. у 
GPO Access service. Із 3 січня 1994 р. GPO почав публікацію в Інтернеті 
повних текстів і графічних зображень “Федерального регістру”, в ре-
жимі on-line користувачі отримали доступ до “Федерального регістру” 
з 19 вересня 1996 р. 

“Кодекс федеральних правил” розміщено в Інтернеті 1995 р. 37. 
1996 р. була переглянута Федеральна програма депозитарних бібліо-

тек (Federal depository library program)38, укладено план створення депо-
зитаріїв електронних видань у бібліотеках, встановлення комп’ютерів у 
читальних залах для читачів,  розширення on-line доступу через мережу 
Інтернет. Національний архів США визначено головним депозитарієм 
електронних документів постійного зберігання, у тому числі електрон-
них видань GPO. Окрім того, що кожне урядове відомство повинно пе-
редавати до NARA свої електронні документи постійного зберігання, 
GPO має залишати на постійному зберіганні по одній копії кожного ви-
дання документів, які каталогізувалися, індексувалися і розповсюджува-
лися ним відповідно до Федеральної програми депозитарних бібліотек 
“Federal depository library program”. Раз на чотири роки (по закінченню 
кожного президентського терміну) GPO повинно передавати до архіву 
повну колекцію своїх видань за минулий чотирирічний період39. 

Пошуковий інтерфейс веб-сайту Управління урядового друку
http://www.gpo.gov
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Електронні документи почали надходити до Управління феде-
рального регістру електронною поштою з 2001 р., була запроваджена 
система електронного редагування і публікації (Electronic Editing and 
Publishing System, eDOCS). У грудні 2004 р. GPO оприлюднило свій 
перспективний план з амбіційним визначенням терміну “для ХХІ сто-
ліття” (Strategic Vision for the 21st Century)40, реалізовуючи який, GPO 
збиралося створити до 2007 р. у США цифрову інформаційну систему 
(Digital Information System) для забезпечення організації, управління 
і виробництва аутентичного контенту, незалежно від змін апаратного 
або програмного забезпечення, міграції і проблем збереженості мате-
ріальних носіїв. Електронні документи (born-electronic) та оцифровані 
паперові документи (digitized) підлягали каталогізації, аутентифікації 
і введенню разом з їх метаданими до Системи цифрового контенту 
(Digital Content System). План також передбачав подальший розвиток 
Федеральної програми депозитарних бібліотек для управління цифро-
вим контентом. Фактично план був реалізований до 14 березня 2006 р. 
Нині “Федеральний регістр”, “Кодекс федеральних правил” та інші ви-
дання відразу публікуються у двох версіях – паперовій і електронній41. 

2009 р. GPO разом з Управлінням федерального регістру реалізува-
ло проект з представлення  “Федерального регістру” мовою XML фор-

Пошуковий інтерфейс розділу правової інформації сайту
data.gov
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мату на новому веб-сайті “data.gov”42, таким чином підтримавши іні-
ціативи Президента Б.Обами щодо створення Відкритого уряду (Open 
Government Initiative for President Obama’s administration, Data.gov). Ідея, 
закладена у створення веб-сайту, полягає в оприлюдненні відкритих 
даних для їх подальшого аналізу і дослідження вченими, аналітиками і 
широким загалом. У даний час 172 федеральних відомства розміщують 
на сайті свої документи і набори даних: на 21 травня 2012 р. сайт охо-
плював 450000 колекцій даних з різних галузей життєдіяльності люди-
ни. Концепція сайту, побудованого як на платформі відкритого уряду, 
так і на платформі програмного забезпечення з відкритим (вихідним) 
програмним кодом, цілком узгоджується з інаугураційним Меморанду-
мом про прозорий і відкритий уряд Президента Б.Обами та Національ-
ним планом дій партнерства відкритого уряду (The Open Government 
Partnership. National Action Plan for the United States of America) від 20 
вересня 2011 р.43 Одним із розділів сайту є “Law Data”, який збирає 
разом численні дані у галузі права і юриспруденції, потрібні для при-
йняття адміністративних рішень керівникам установ, комісій, головам 
судів, професійним правникам і пересічним громадянам.

2012 р. GPO створив свою сторінку на Facebook, реалізувавши про-
ект з оприлюднення роз’яснень Верховного суду в режимі on-line, та 
забезпечив розміщення і пошук своїх публікацій на Google Books.

Отже, з утворенням США уряд сфокусував увагу на доведенні зако-
нодавчих і нормативних актів до громадян країни, розпочавши їх дру-
кування. З цією метою 1860 р. було засноване Управління урядового 
друку, яке стало державною друкарнею. Для поліпшення і прискорення 
підготовки видань, максимального охоплення всіх законів і норматив-
них документів публікацією було засновано Управління федерального 
регістру, яке здійснює контроль за виданням законів і актів, розробляє 
вимоги до їх публікації і здійснює остаточну підготовку друкованих ви-
дань “Federal Register”, “Code of Federal Regulations”, “U.S. Government 
Manual”, “Daily Compilation of Presidential Documents” тощо. Включен-
ня Управління до складу Національного архіву США мало на меті не 
лише оприлюднення актів, а й надійне зберігання та аутентичність їх 
оригіналів і контрольних примірників друкованих видань. Управління 
урядового друку пройшло шлях від оприлюднення актів у друкованих 
виданнях до здійснення електронних та Інтернет-публікацій.  

Діяльність двох взаємопов’язаних установ – Управління Федераль-
ного регістру та Управління урядового друку – забезпечує відкритість і 
прозорість діяльності Конгресу і уряду США. Невластива для архівних 
установ більшості країн функція публікації актів для NARA стала вже 
традиційною і цілком органічно поєднується з суто архівними напря-
мами роботи.



АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ178

1 Harrison James L. 100 GPO years. 1861-1961. A History of United States 
Public Printing. – Washington, D.C., 2010. – P. 1.

2 Keeping America Informed. The U.S. Government Printing Office. 150 years 
of Service to the Nation (1861–2011) / under edit. Boarman William J. – Washing-
ton, D.C.:  U.S. Government Printing Office, 2011. – P. 4.

3 Harrison James L. 100 GPO years. 1861–1961. – P. 3–4.
4 About AMERICA. The Constitution of the United States of America with 

Explanatory Notes. – Washington, D.C.: U. S. Department of State. Bureau of In-
ternational Information Programs, 2004. –  P. 21.

5 Pennsylvania Constitution. September 28, 1776. – Record Group 26: Records 
of the Department of State, Basic Documents. 17 pages, bound. 18 3/4” x 15 1/2”.

6 Harrison James L. 100 GPO years. 1861–1961. – P. 15–16, 20–21.
7 Harrison James L. 100 GPO years. 1861–1961. – P. 30.
8 Keeping America Informed… – P. 5–14.
9 Harrison James L. 100 GPO years. 1861–1961. – P. 12–13.

10 Keeping America Informed… – P. 15–20.
11 Див. на веб-сайті: http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcg.html
12 Див. на веб-сайті: http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcrlink.html 
13 Див. на веб-сайті: http://memory.loc.gov/ammem/index.html 
14 Див. на веб-сайті: http://thomas.loc.gov/home/thomas.php 
15 Printing Act, P.L. 90-620 // Див. на веб-сайті: http://www.gpo.gov/fdsys/

pkg/USCODE-2011-title44/html/USCODE-2011-title44.htm
16 Harrison James L. 100 GPO years. 1861–1961. – P. 74–76.
17 Keeping America Informed… – P. 21–25.
18 Harrison James L. 100 GPO years. 1861–1961. – P. 35–101.
19 Keeping America Informed… – P. 31.
20 Federal Register Act (44 U.S.C. Chapter 15 або P. L. 74-220, July 26, 

1935) // Режим доступу: http://www.archives.gov/federal-register/laws/federal-
register/ 

21 The Office of the Federal Register. A Brief History Commemorating the 70th 
Anniversary of the Publication of the First Issue of the Federal Register. – NARA, 
Office of the Federal Register, 2006. – Р.2.

22 The Office of the Federal Register… – Р. 3–4.
23 Official Register of the United States. – Washington: GPO, 1945. – 397 рp. 
24 Administrative Procedure Act, APA, 5 U.S.C. 552 // Режим доступу: http://

www.archives.gov/federal-register/laws/administrative-procedure/ 
25 The Office of the Federal Register… – Р. 6, 8.
26 Federal Property and Administrative Services Act (1949)  (P. L. 107-207, 

40 U.S.C. // Режим доступу: http://www.gsa.gov/graphics/ogp/P.L._107-217_R2-
e-yD_0Z5RDZ-i34K-pR.pdf 

27 Reorganization Plan № 20 (1950) // Р. 132 – http://www.gpo.gov/fdsys/
pkg/USCODE-2011-title5/pdf/USCODE-2011-title5-app-reorganiz-other-dup37.
pdf; Р. 133 – http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title5/pdf/USCODE-
2010-title5-app-reorganiz-other-dup39.pdf. 

28 The Office of the Federal Register…– Р. 8.
29 Keeping America Informed… – P. 98.
30 The Office of the Federal Register… – Р. 9.
31 Див.: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/
32 The Office of the Federal Register… – Р. 10–13.



179АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

33 Informing the Nation: Federal Information Dissemination in an Electronic 
Age. U.S. Congress, Office of Technology Assessment. – Washington, DC: U.S. 
Government Printing Office, October 1988. – 336 рр.

34 The Paperwork Reduction Act of 1980 (PRA), December 11, 1980 (P. L. 
96-511 або 44 U.S.C. 3501 et seq.) // Режим доступу: http://www.thecre.com/pdf/
Carter_PaperworkRedAct1980.PDF.

35 Informing the Nation: Federal information dissemination in an electronic 
age. – Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1988. – P. 280–283. 

36 Government Printing Office Electronic Information Access Enhancement 
Act, 44 U.S.C. 4101-4104 // Режим доступу: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
BILLS-103s564es/pdf/BILLS-103s564es.pdf .

37 The Office of the Federal Register… – Р. 14–16.
38 Report to the Congress Study to identify measures necessary for a successful 

transition to a more electronic Federal depository library program as required by 
Legislative Branch Appropriation Act, 1996 (P. L. 104-53). – Washington, D.C.: 
U.S. Government Printing Office, March 29, 1996. – 203 pp. (кожний розділ 
пронумеровано з нової сторінки).

39 Executive Summary. Report to the Congress Study to identify measures nec-
essary for a successful transition to a more electronic Federal depository library 
program… – Р. 18.

40 Strategic Vision for the 21st Century. – Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office, December 1, 2004. – 20 pp.  

41 The Office of the Federal Register… – Р. 14–16.
42 Режим доступу: http://www.data.gov/.
43 The Open Government Partnership. National Action Plan for the United 

States of America. September 20, 2011. – Washington, D.C., 2011. – 9 pp.

Освещена история публикации законов Конгресса США, актов Прези-
дента США, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
деятельность Управления правительственной печати и Управления Феде раль-
ного регистра Национального архива, являющегося структурным подраз деле-
нием Национального архива и Администрации документации США.
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“архівозНавчі та джерелозНавчі галузі 
зНаНь: проБлеми взаємодії На сучасНому етапі”

14 березня 2013 р. у приміщенні Центрального державного архі-
ву-музею літератури і мистецтва України відбулася наукова конфе-
ренція з міжнародною участю “Архівознавчі та джерелознавчі галузі 
знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі”. Організаторами кон-
ференції виступили Державна архівна служба України, Український 
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства 
(далі – УНДІАСД), Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України, кафедра архівознавства та спеціальних галузей іс-
торичної науки історичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

У роботі конференції взяли участь близько 70 учасників, серед 
яких – представники вищих навчальних закладів, наукових та науково-
дослідних установ, державних архівів із різних регіонів України, Рес-
публіки Білорусь та гість із Польщі – радник Генерального директора 
Генеральної дирекції державних архівів Польщі Ева Росовська.

Головна мета заходу полягала в обговоренні найактуальніших пи-
тань в галузі архівознавства, джерелознавства, документознавства та 
реалізації їх у практичній діяльності архівних установ.

Конференція відбувалась у форматі пленарного засідання та роботи 
двох наукових секцій. Також було організовано виставку друкованих 
видань УНДІАСД, документально-книжкову виставку з архівних фон-
дів українських і російських архівних установ, присвячену видатному 
кінорежисерові О. Довженку.

З вітальним словом до учасників звернулися: завідувач кафедри 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, доктор історичних наук, професор Микола Григорович Щербак, 

© Н. В. Мурашко, 2013

ІНФОРМАЦІя І РеЦеНЗІї
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директор УНДІАСД, кандидат історичних наук Олександр Якович Га-
ранін, директор Центрального державного архіву-музею літератури та 
мистецтва України Олена Валеріївна Кульчий. Зокрема, О. Я. Гаранін 
відзначив, що найбільш результативними і суспільно затребуваними 
виявляються дослідження, що базуються на перетині кількох наукових 
дисциплінах, і в цьому плані конференція відкриває широке поле мож-
ливостей для оприлюднення нових наукових здобутків. 

Вітальний адрес учасникам та гостям конференції надіслав прези-
дент Національної академії державного управління при Президентові 
України, доктор наук з державного управління, професор, заслужений 
економіст України Юрій Васильович Ковбасюк, у котрому зазначив, 
що питання, які були винесені на обговорення, надзвичайно актуальні 
для процесу становлення в Україні громадянського суспільства. Юрій 
Васильович висловив переконання, що ухвали конференції сприяти-
муть розбудові української держави, побажав учасникам та організа-
торам конференції творчої наснаги, плідної і конструктивної роботи1.

На пленарному засіданні із доповідями виступили: радник Гене-
рального директора державних архівів Польщі, доктор історичних наук 
Ева Росовська; завідувач кафедри гуманітарних наук та документознав-
ства Кіровоградського національного технічного університету, доктор 
історичних наук, професор Василь Михайлович Орлик; завідувач від-
ділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД, кандидат 

У президії (зліва направо): директор ЦДАМЛМ України О. В. Кульчий;
директор УНДІАСД О. Я. Гаранін; начальник управління організаційного 

забезпечення НАДУ О. В. Ветлинська; радник Генерального директора
Генеральної дирекції державних архівів Польщі Ева Росовська;

завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
історичного факультету Київського національного

університету ім. Т. Шевченка М. Г. Щербак.
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історичних наук, старший науковий співробітник Наталія Миколаївна 
Христова; заступник директора Центрального державного електронно-
го архіву України, кандидат історичних наук Юрій Славович Ковтанюк; 
професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор історичних наук, професор Марина Геннадіївна Палієнко.

У наукових доповідях, виголошених на пленарному засіданні, по-
рушувались актуальні питання інформатизації архівної галузі України 
(Ю. С. Ковтанюк – “До концепції інформатизації архівної галузі Укра-
їни”), кодифікації в архівній справі (Н. М. Христова – “Кодифікація в 
архівній справі: історія та сучасний стан”), дослідження та введення до 
наукового обігу зарубіжної архівної україніки (М. Г. Палієнко – “Дже-
рельний потенціал зарубіжної архівної україніки: проблеми вивчення 
та використання”).

Радник Генерального директора державних архівів Польщі Ева Ро-
совська у своїй доповіді “В мире катушек и роликов” зосередилась на 
проблемі розширення поняття “аудіовізуальної спадщини” та відзначи-
ла цінність т.з. “нішових” колекцій (тих, що знаходяться поза головним 
напрямом кіно- та аудіовиробництва), які часто відносять до категорії 
культурної спадщини на локальному або регіональному рівні. Допо-
відач акцентувала увагу на тому, що вищезазначені колекції “являють 
собою великий різновид тематики, до якої належать, фізичних носіїв, а 
також ступінь використання для наукових цілей”.

Виступ на пленарному засіданні конференції Еви Росовської, радника
Генерального директора Генеральної дирекції державних архівів Польщі.
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Зацікавленість викликала доповідь Василя Михайловича Орлика 
“Інформаційний потенціал Web-ресурсів у нумізматичних досліджен-
нях (на прикладі монет держав хрестоносців)”. Доповідач зазначив, що 
web-ресурси мають значний інформаційний потенціал у дослідженнях 
спеціальних галузей історичної науки, зокрема нумізматики та навів 
приклади використання Інтернет-ресурсів, зокрема Інтерент-аукціо-
нів, оnline-магазинів та спеціалізованих сайтів у нумізматичних дослі-
дженнях. 

Після пленарного засідання робота відбувалася у двох секціях: 
“Архівознавство та архіви на сучасному етапі розвитку гуманітарного 
знання”, “Джерелознавчі галузі знань”. Доповідачі та учасники секцій 
мали можливість поділитися своїми доробками, запозичити досвід ко-
лег та подискутувати.

Модераторами секції “Архівознавство та архіви на сучасному ета-
пі гуманітарного знання” виступили завідувач відділу архівознавства 
УНДІАСД, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Людмила Федорівна Приходько та завідувач відділу фізико-хімічних та 
біологічних досліджень УНДІАСД, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Наталія Миколаївна Христова. Науковці у сво-
їх доповідях порушували важливі та актуальні питання архівознавства, 
які стосувалися як практичних, так і теоретичних аспектів розвитку ар-
хівної справи. 

Велике зацікавлення викликала доповідь “Підготовка термінологіч-
них словників в архівній галузі” (Катерина Трифонівна Селіверстова, 

Обговорення проблем на секції “Архівознавство та архіви
на сучасному етапі розвитку гуманітарного знання”.
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старший науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД, кан-
дидат педагогічних наук, доцент). Доповідач розповіла про укладан-
ня перших національних словників архівної термінології (тлумачного 
і перекладного) та наголосила на важливості підготовки галузевого 
українсько-англійського термінологічного словника – першого україн-
сько-іншомовного словника з архівної справи, який укладається спів-
робітниками УНДІАСД.

Значний інтерес під час роботи секції викликали також допові-
ді: “Проблеми фондової організації документів у зарубіжному архівоз-
навстві другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.: історіографічний 
аспект” (Л. Ф. Приходько, завідувач відділу архівознавства УНДІАСД, 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник), “З істо-
рії формування архівної колекції товариства американських архівістів” 
(О. Н. Волкотруб, аспірант Інституту української археографії та дже-
релознавства імені М. С. Грушевського НАН України), “Висвітлення 
проблем архівознавства на сторінках “Студії з архівної справи та до-
кументознавства” з позицій бібліометрії” (М. В. Ковтун, старший на-
уковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД, кандидат істо-
ричних наук). 

Модераторами секції “Джерелознавчі галузі знань” виступили за-
відувач відділу документознавства УНДІАСД, доктор історичних наук, 
професор Сергій Георгійович Кулешов та заступник директора УНДІ-
АСД, кандидат історичних наук Микола Володимирович Горбатюк. Під 
час роботи секції обговорювалися питання методології джерелознав-
ства (С. К. Бондаренко – “Класифікація як інтерпретативна процедура: 
нарис до методології джерелознавства після структуралізму”), частина 
виступів була присвячена огляду джерел, що стосуються нумізматич-

Учасники конференції.
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них досліджень (С. Г. Кулешов – “Які “срібняки” кидав у натовп Воло-
димир Мономах?”; О. М. Бєлая – “Архівні джерела про монетні скарби 
Києва”; А. С. Бойко-Гагарін – “Джерела вивчення технологій карбу-
вання монет доби Середньовіччя”). Також науковці поділилися досві-
дом вивчення джерел (М. Г. Щербак, Р. В. Шаповал – “Документи про 
утворення Молдавської АРСР у ЦДАВО України”; І. О. Ворончук – 
“Актова документація XVI–XVII ст. як джерело до історії українського 
повсякдення ранньомодерної доби” та ін.), їх класифікації (Н. В. Лоб-
ко – “До питання про класифікацію генеалогічних джерел”).

Всі учасники конференції, підкреслюючи важливість виявлення, 
опрацювання та публікації документальних джерел вітчизняної істори-
ко-культурної спадщини та їх ролі в освіті, наукових дослідженнях, за-
свідчили надзвичайну актуальність питань, розглянутих на конференції.

Результатом роботи конференції2 стало прийняття резолюції, в 
якій окреслено рекомендації щодо розвитку та зміцнення міжнародної 
співпраці між науковими і навчальними закладами у сфері реалізації 
спільних проектів, наукової, дослідницької і освітньої діяльності, об-
міну науковцями, викладачами і студентами, посилення уваги наукової 
спільноти до теоретичних питань архівознавства та документознавства, 
продовження практики дискусій у форматах круглих столів, семінарів, 
конференцій та на сторінках періодичних видань.

Після підбиття підсумків та ухвалення резолюції учасники кон-
ференції відвідали документально-книжкову виставку з архівних 

Підбиття підсумків конференції. Виступає завідувач відділу УНДІАСД,
модератор секції “Архівознавство та архіви на сучасному етапі

розвитку гуманітарного знання” Н. М. Христова.
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фондів українських і російських архівних установ, присвячену О. До-
вженку.

Наукова конференція “Архівознавчі та джерелознавчі галузі 
знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі” відбулася на високому 
організаційному та науковому рівні, засвідчила плідний обмін думками 
із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю порушених пи-
тань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів 
тез учасників конференції.

1 Привітання учасникам та гостям конференції від Президента Національ-
ної академії державного управління при Президентові України Ковбасюка 
Юрія Васильовича. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://undiasd.
archives.gov.ua/doc/konferenciji/14-03-2013-vita-pr-nadu.pdf. – Назва з екрана.

2  Резолюція Наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі 
та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі». 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://undiasd.archives.gov.ua/doc/
konferenciji/14-03-2013-rez.pdf. – Назва з екрана.
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Н. о. смолярчук*

“історичНі постаті хх століття:
олесь гоНчар”

2 квітня 2013 року у виставковій залі головної експозиції Меморі-
ального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років” відбулася презентація виставки “Історичні по-
статі ХХ століття: Олесь Гончар”. Подія присвячена 95-річчю від дня 
народження славного сина українського народу. У церемонії презента-
ції виставкового проекту взяли участь міністр культури України Леонід 
Новохатько, Герой України Юрій Мушкетик, дружина письменника 
Валентина Гончар, Голова Національної спілки письменників України 
Віктор Баранов, представники музеїв, архівів, бібліотек, поціновувачі 
творчості митця.

Виставка започаткувала цикл заходів “Історичні постаті ХХ століт-
тя” у Меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років”.

Для створення виставки, окрім Меморіального комплексу, об’єд-
нали свої зусилля Національний музей літератури України, Дніпро-
петровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького, 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. 
Залучено також документи Центрального державного архіву громад-
ських об’єднань України, Національної історичної бібліотеки України.

Основу виставки становлять матеріали з особистого архіву 
О. Т. Гон чара, передані його дружиною Валентиною Данилівною. За-
галом на виставці представлено близько 400 експонатів. Серед них – 
доку менти, рукописи, малюнки, фото, меморіальні речі, сторінки що-
денників, книжки, нагороди. Тут і вдячні відгуки від сотень читачів, 
які пізнавали у героях творів письменника себе, своїх сусідів, родичів, 
тут і чорні позначки цензорів стосовно вибухового роману “Собор”, і 
заслужена слава від народу України та держави.

Уперше документальні матеріали про Олеся Гончара, більшість з 
яких не відома широкому загалу, зібрані та представлені в такому об-
ширі. По суті це міжмузейний проект, що дає змогу побачити велета 
української літератури у всій багатогранності його таланту, а героїв 
його творів – людьми абсолютно реальними, які впевнено заселились у 
цьому світі. В одному із розділів експозиції представлені як справжні 

* Смолярчук Надія Олександрівна – завідувач відділу Меморіального 
комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років”.

© Н. О. Смолярчук, 2013
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Фрагменти експозиції виставки.
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герої роману “Прапороносці”, так і воїни, долі яких подібні до головних 
персонажів твору, чиї матеріали зберігаються в Меморіалі (наприклад, 
майор І. Воронцов – майор В. Головко, лейтенанти Ю. Брянський – 
Б. Бровко, Є. Черниш – П. Півторак, В. Сагайда – В. Антончик, С. Сі-
верцев – М. Чинарьов, брати Блаженки – брати Охріменки). Зазначимо, 
що роман “Прапороносці” перевидавався багатьма мовами 150 разів.

Фронтовик, письменник, громадський діяч – у цих трьох іпостасях 
постає на виставці Олесь Терентійович Гончар.

Народився Олександр Біличенко 3 квітня 1918 року в с. Ломівка на 
околиці Катеринослава (нині м. Дніпропетровськ). Після смерті матері 
малолітнього Сашка взяли на виховання дідусь з бабусею у слободу 
Суху на Полтавщині. Там він ріс, там пішов у школу. Учитель вперше 
назвав його Олесем, а у класному журналі записали прізвище “Гончар”, 
за дівочим прізвищем матері. Так юний катеринославець Олександр Бі-
личенко став полтавцем Олесем Гончаром. Після чотирнадцятилітньої 
розлуки, в 1935 році, студент Харківського газетярського технікуму 
Олесь Гончар приїздить у Дніпропетровськ, щоб зустрітися зі своїми 
рідними – батьком та сестрою. Старша сестра Олеся, Олександра Те-
рентіївна Сова, оточила його любов’ю та увагою.

1941 року, склавши екзамени за третій курс Харківського універси-
тету, Олесь Гончар добровольцем пішов на фронт. Пізнав кровопролит-
тя оборонних боїв, гіркоту відступу і полону, шквал атак і біль утрат. 
Після перемоги кавалер бойових орденів Слави ІІІ ст., Червоної Зірки 
і трьох медалей “За відвагу” старший сержант О. Т. Гончар продовжив 
навчання в Дніпропетровському державному університеті. Почуте, по-
бачене, пережите на дорогах війни виплеснулося на сторінки таких 
відомих творів письменника, як повість “Земля гуде” (1947 р.), новел 
“Модри Камінь” (1946 р.), “Весна за Моравою”(1947 р.), романів “Пра-
пороносці” (1948 р.), “Людина і зброя” (1960 р.), “Циклон” (1970 р.), 
“Твоя зоря” (1980 р.).

Саме з воєнної поезії та прози народився Письменник Олесь Гон-
чар, хоча перші літературні публікації з’явилися ще наприкінці 30-х ро-
ків. Деякі з перших видань експонуються на виставці.

Проте не лише роботою жив письменник. У 1946 році в листі до 
друга В. Бережного він пише: “…я, очевидно, оженюся, бо ночі дуже 
чудесні, дуже запашні, і я зустрічаю світанки в саду…”. І дійсно, пе-
редчуття не підвели його. Олесь Терентійович знайшов свою другу по-
ловинку, Валентину Данилівну, дружину і друга, з якою пліч-о-пліч 
пройшов через усе життя.

У творчому доробку митця написані в різні періоди історичні ро-
мани – “Таврія” (1952 р.), “Перекоп” (1957 р.); до них додалися тво-
ри, присвячені проблемам, що ставило вже мирне життя, – романи 
“Тронка” (1962 р.), “Берег любові” (1976 р.), повісті “Микита Братусь” 
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(1950 р.), “Щоб світився вогник” 
(1954 р.), “Бригантина” (1972 р.). 
Варто зауважити, що твори пись-
менника перекладені 67 мовами 
народів світу.

Влада намагалася “приручити” 
письменника: високі посади і наго-
роди накладали певні зобов’язання. 
Проте саме завдяки визнанню і по-
садам Олесь Терентійович зміг ба-
гато зробити для української куль-
тури, для збереження української 
мови.

У 1959–1971 роках він був Го-
ловою правління Спілки письмен-
ників України. З 1973 р. О. Т. Гон-
чар очолював Український 
рес пу б ліканський комітет захисту 
миру, член Всесвітньої Ради Миру. 

Академік Академії Наук УРСР. 
Лауреат трьох Державних, Ле-

нінської, Шевченківської премій. Герой Соціалістичної Праці, Герой 
України.

Проте творчий шлях письменника не був легким. Уперше крити-
ка обрушилася на нього, не сприйнявши новелу “Модри Камінь”, а за 
роман “Собор” Олеся Гончара чекала справжня “голгофа”. Твір став 
жертвою застійних явищ у суспільстві, переслідувався й замовчував-
ся впродовж майже двадцяти років. Роман був спрямований проти ду-
ховного браконьєрства, безпам’ятства, кар’єризму і пристосуванства, 
адже автор щиро вболівав за чистоту людських душ.

Великий і трудний шлях привів Олеся Терентійовича 1989 року на 
Установчий з’їзд Народного Руху України, 1990 р. – до голодуючих 
студентів на площу Жовтневої революції (нині – майдан Незалежності) 
і того ж року – до непростого рішення про вихід із лав комуністичної 
партії (заява експонується).

“Письменник – це нервова клітина нації” – саме так визначав своє 
місце в суспільстві Олесь Гончар. Йому боліла сирітська доля україн-
ської мови на рідній землі, занепад культури, руйнування історичних 
пам’яток.

Письменник пішов із життя 14 липня 1995 року. Але пам’ять про 
цю видатну історичну постать назавжди залишиться у духовному бутті 
нації.

Валентина Данилівна Гончар біля
експозиції виставки.
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в. г. Берковський*

Нове видаННя 
про описуваННя 

спеціальНої 
докумеНтації в архівах

Jabłońska Marlena. Dokumentacja 
specjalna w archiwach. Opis tradycyjny 
i komputerowy, Toruń, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2011, 257 ss.

Одна із головних специфіч-
них форм поширення інформації 
у сучасному суспільстві – аудіо-
візуальні документи. Більше того, 
саме цей тип документів посідає 
домінуюче місце у інформаційно-
му світі. Разом з тим приймання 
на зберігання аудіовізуальних документів вимагає від архівів вдоско-
налення системи описування. Адже, за Н. Христовою, активне засто-
сування новітніх технологій в архівній сфері потребує побудови нової 
семіотичної моделі представлення архівної інформації, отже, й розроб-
ки нових принципів описування архівної інформації**. При цьому до-
слідниця цілком слушно зазначає, що сучасна українська архівістика 
лише починає вивчати зазначені вище проблеми. З огляду на це цілком 
очевидною є необхідність, передусім, ознайомлення з досвідом та пра-
цями колег із сусідніх країн.

Однією з таких праць є книга польського архівіста Марлени Яблон-
ської, присвячена проблемам описування спеціальної документації в 
архівах. Як зазначає у вступі авторка, її праця присвячена описуванню 
того типу документів, в яких основним носієм інформації виступає не 
текст, а образ, символ, відображення, малюнок, схема. Тобто мова йде 
про описування “усілякого роду мап, починаючи від оглядових, базо-
вих, тематичних до планів міст та осель, кадастрових карт та географіч-
них атласів, технічних малюнків галузевих проектів, проектної та буді-

* Берковський Владислав Георгійович – кандидат історичних наук, дирек-
тор Цент рального державного архіву зарубіжної україніки.

** Христова Н. Архівне описування: історія та аспекти подальшого 
розвитку // Архіви України. – 2009. – № 3–4 (травень–серпень). – С. 22.

© В. Г. Берковський, 2013
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вельної документації, фотознімків, світлин людей, тварин, явищ, подій, 
речей, групових та портретних фото, фотохроніки та фоторепортажів, 
різних фотографій та фотоальбомів, а також аудіозаписів та докумен-
тальних й художніх фільмів. Часом до складу цієї документації також до-
лучаються різного роду рекламні матеріали (materiały ulotne), поштівки 
та листівки, а також широко трактована іконографія” (с. 9). Порушена 
у дослідженні проблема є ще більше важливою, якщо врахувати, що у 
польських архівних установах зберігається понад 16 млн. одиниць збе-
рігання спеціальної документації (44 % від загальної кількості архівно-
го фонду Польщі). Зауважимо, якщо за період 1990–1998 рр. зростання 
обсягів надходження на постійне зберігання спеціальної документації 
відбувалося систематично і планово (у середньому 48176 од. зб. в рік), 
то вже з 1999 р. спостерігається тенденція до щорічного зростання об-
сягів надходжень. Так, лише за період 1999–2002 рр. середньорічний 
обсяг надходжень становив 134633 од. зб. Разом з тим опрацьованою за 
стандартами є ледве третина від усього комплексу архівної спеціальної 
документації, а це – 14457548 одиниць фотодокументів, 572893 – кар-
тографічних документів, 459103 – технічної документації, 32893 – аау-
діодокументів та 1270 – відео- та кінодокументів (с. 23). Отже, лише ці 
дані доводять надзвичайну актуальність проведеного М. Яблонською 
дослідження, базованого на понад 60-річному досвіді опрацювання та 
описування архівних фондів.

Характеризуючи у вступі надбання попередників, дослідниця ціл-
ком слушно зазначає, що в основному праці з питань описування мали 
радше документознавчий та архівознавчий характер, натомість бракує 
праць методичного спрямування (с. 10). З огляду на це увага вченої 
спрямовується на відображення тих механізмів, що регулюють процеси 
описування архівних документів, а також напрями розвитку польської 
архівної науки в контексті вивчення проблем впорядкування спеціалі-
зованої документації та комп’ютеризації архівних установ. Принагідно 
зазначимо, що вивчення даних питань базується на інформації, отрима-
ній з 3 центральних та 13 регіональних архівних установ Польщі, що 
дає підстави говорити про ґрунтовність зроблених у роботі висновків.

У першому розділі монографії М. Яблонська зосередила увагу на 
питаннях традиційної моделі опису спеціальної документації. Базую-
чись на високорепрезентативному статистичному матеріалі (представ-
леному у 1-у параграфі першого розділу), дослідниця зазначила, що 
донині архіви Польщі в опрацюванні спеціальної документації вико-
ристовують методичні рекомендації, розроблені на підставі методики 
1947 року авторства Адама Вольфа, яка з часом модернізувалася та зна-
чно доповнювалася. Власне цим змінам стосовно кожного конкретного 
типу документів й присвячено наступні 6 параграфів розділу. Зокрема, 
досліджено розвиток методики описування картографічних, технічних, 
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фото-, аудіо- та кінодокументів, а також рекламних матеріалів (materiały 
ulotne). При цьому важливим для українського читача є не лише поси-
лання на відповідні нормативні акти, але й чудова ілюстрація застосу-
вання тих чи інших норм та правил з описування архівних документів. 
Зокрема подається інформація про обов’язкові елементи опису архівної 
одиниці зберігання. Так, якщо в описі кінодокумента обов’язковими до 
заповнення є 9 елементів, у описі аудіодокументів – 12 елементів, то в 
описі рекламних матеріалів подано аж 33 елементи, які групуються за 
формальною, адміністративно-технічною та описовою ознаками.

Другий розділ монографії присвячено питанню застосування та 
методичних підходів до комп’ютерної моделі описів спеціальної до-
кументації. Зокрема досліджено використання локальних та загально-
польських баз даних до описування архівних документів. Зазначимо, 
що дослідниця проаналізувала понад 500 локальних баз даних, які 
були розроблені спеціально на замовлення архівних установ та функ-
ціонально забезпечували як внутрішні, так і зовнішні потреби архівів 
у описуванні, обліку та оприлюдненні архівної інформації (с.91). Важ-
ливою є інформація та класифікація тих баз даних, які використову-
ються у польських архівах в останні роки. Так, згідно з класифікацією 
М. Яблонської, локальні бази даних польських архівів спрямовуються 
на пошук інформації (індексні бази даних, які відображають позицію 
документа; інвентарні бази даних – відображають інформацію про зна-
ходження архівної одиниці; тематичні бази даних, які відображають 
інформацію за схемою, подібною до інвентарних баз) та на обслуго-
вування повсякденної діяльності архівів (бази даних читальних залів, 
бази даних контролю за надходженням документів на зберігання до ар-
хіву та бази даних з інформацією про розміщення фондів та одиниць 
зберігання у архівосховищах). Натомість загальнопольські бази даних 
фактично забезпечують діяльність архівів у 4 напрямах:

1) Пошук інформації – а) SEZAM (Система пошуку архівних фон-
дів) – забезпечує пошук архівів та фондів; б) IZA (Інвентар архівних 
фондів), SCRINIUM (база даних документації, створеної до кінця 
XVIII ст.), KITA (Комп’ютерна технічна інформація – фактично база 
даних науково-технічної документації), MAPY (база даних картогра-
фічних документів), AFISZ (База даних рекламних матеріалів, плака-
тів, афіш та флаєрів, що відображають Голокост), MIKROFILM (база 
даних мікрофільмів на документи, які зберігаються в польських архі-
вах), FILMIK (база даних мікрофільмів на архівну полоніку, яка збері-
гається у закордонних установах та організаціях) – забезпечують по-
шук одиниць зберігання; в) ELA (Пошук особи в архівних документах), 
PRADZIAD (Програма реєстрації метричних актів та актів цивільного 
стану) – забезпечують пошук окремих документів;

2) Удоступнення – а) SUMA (Система удоступнення архівних ма-
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теріалів у читальних залах архівів), RAP (Реєстр архівних пошуків) – 
надання доступу до документів у межах архіву; б) PUZZLE (Реєстрація 
видання документів поза межі архіву) – надання доступу поза межами 
архіву;

3) Контроль – NADZOR – база даних, яка забезпечує контроль за 
поточними архівами установ та закладів, а також за їхніми фондами;

4) Збереження – TOPOGRAF – контроль за станом архівосховищ та 
розміщенням фондів (с.97).

Аналізуючи ці та інші бази даних, М. Яблонська також звертає ува-
гу й на технічні характеристики даних програм (методи створення, в 
якому програмному середовищі розроблені тощо), а також специфіку 
їх використання до описування спеціальної документації. Наприклад, 
докладно подано інформацію про бази даних, які використовуються в 
Архіві механічної документації (відповідник вітчизняного ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного) (Archiwum Dokumentacji Mechanicznej)), 
Головному архіві давніх актів (Archiwum Główny Akt Dawnych). Зокре-
ма, аналізуються такі бази даних, як FONO (інвентар стрічко-теки та 
платівко-теки – описи записів на стрічкових носіях та грамплатівках), 
FILMOTEKA, GRAFIKA. Загалом пропонований дослідницею опис та 
аналіз баз даних польських архівних установ, з окремою увагою на їх 
використання в процесі описування спеціальної документації (цій про-
блемі присвячено другий підрозділ першого параграфа та увесь другий 
параграф другого розділу), дозволяє детально простежити всі параме-
три баз даних, їх внутрішню та зовнішню структуру та придатність до 
описування картографічної, науково-технічної, фото-, аудіо- та кіно-/
відеодокументації.

Цілком очевидним є те, що на тлі розгляду методів та технік опи-
сування спеціальної документації в польських архівах дослідниця не 
змогла обійти увагою й міжнародні стандарти. Саме цьому питанню 
й присвячено третій розділ монографії, в якому польська вчена подає 
свої рекомендації щодо стандартів опису спеціальної документації.

Підсумовуючи цей огляд, звертаємо увагу на багате оздоблення 
книги М. Яблонської допоміжною інформацією – різного роду графі-
ками, таблицями, фотографіями баз даних та їх основних позицій. В 
цілому це лише підтверджує високий рівень підготовки та надзвичайну 
актуальність даної книги. Залишається лише сподіватися, що колись і у 
вітчизняній архівній науці з’являться роботи такого ґатунку.
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БіБліограФічНий покажчик
змісту журНалу “архіви україНи” 

(2008–2012 рр.)

Укладач М. В. Ковтун*

2012 р. виповнилось 65 років від часу заснування науково-прак-
тичного журналу “Архіви України”, який з 1947 року був і залишаєть-
ся провідним періодичним виданням архівної галузі України. Загалом 
упродовж 1947–2012 рр. вийшли з друку 282 чисел “Архівів України”. 
Незмінно його видавцем був головний орган управління архівною 
справою в Україні (нині – Державна архівна служба України), а сам 
журнал має чітке архівознавче спрямування. Це – своєрідний літопис 
архівної справи. 

На сторінках “Архівів України” знаходять відображення всі напря-
ми діяльності архівної галузі: публікуються статті з питань законодав-
чої та нормативно-правової бази діяльності архівів, дописи про архівну 
науку та освіту, історію архівної справи в Україні, архівну україніку, 
огляди архівних джерел, що мають значний історичний і суспільний 
інтерес, проблемні статті з теоретичних і практичних питань докумен-
тознавства та діловодства.

Журнал “Архіви України” за 65 років свого існування пройшов 
складний шлях, вписав яскраву сторінку в розвиток архівної справи в 
Україні другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. Усі суспільні проце-
си так чи інакше впливали на діяльність редакційної колегії часопису. 
Політична кон’юктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів, 
колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці журна-
лу, науковому рівні й історичній об’єктивності матеріалів, уміщених 
на його шпальтах. З 2011 р. і донині головним редактором журналу 
є Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург. У скла-
ді редколегії – урядовці, відомі вчені, провідні діячі архівної справи: 
канд. іст. наук В. М. Воронін – перший заступник Голови Державної 
архівної служби України; канд. іст. наук, доцент, директор Централь-
ного державного архіву громадських об’єднань України В. С. Лозиць-
кий; канд. іст. наук, доцент, директор Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України Н. В. Маковська; докт. іст. 

БІБЛІОГРАФІя

© М. В. Ковтун, 2013

* Ковтун Марина Вікторівна – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Українського науково-дослідного інститут архівної 
справи та документознавства.
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наук., чл.-кор. Академії педагогічних наук України, В. Ю. Мельничен-
ко; заступник Голови Державної архівної служби України О. В. Музи-
чук; молодший науковий співробітник Інституту архівознавства Націо-
нальної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського К. Є. Новохатський; 
докт. іст. наук, професор, завідувач відділу історії української револю-
ції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН України Р. Я. Пиріг; 
канд. іст. наук, заступник директора департаменту організації архівної 
роботи – начальник відділу міжнародного співробітництва Державної 
архівної служби України Ю. А. Прилепішева; канд. іст. наук, дирек-
тор Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку до-
кументів Національного архівного фонду Державної архівної служби 
України С. В. Сельченкова; докт. іст. наук, чл.-кор. Національної акаде-
мії наук України, голова Українського інституту національної пам’яті 
В. Ф. Солдатенко; докт. іст. наук, відомий історик-славіст, джерелозна-
вець, археограф, чл.-кор. Національної академії наук України, директор 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського Національної академії наук України П. С. Сохань; історик, 
докт. іст. наук, міністр освіти і науки України Д. В. Табачник; директор 
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пше-
ничного Н. О. Топішко; докт. історичних наук, професор, академік 
Української академії історичних наук А. С. Чайковський; докт. іст. 
наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних га-
лузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка М. Г. Щербак. Співзасновниками журналу є Держав-
на архівна служба України, Український інститут національної пам’яті, 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського Національної академії наук України, Державний центр збере-
ження документів Національного архівного фонду.

В останні роки в журналі оприлюднюються міжнародні та націо-
нальні напрацювання в архівній галузі, публікуються матеріали про до-
робок України в цьому напрямі, зокрема у сфері архівного законодав-
ства, висвітлюються заходи, здійснювані в рамках Міжнародної ради 
архівів. Щорічно публікуються матеріали розширеного засідання коле-
гії Державної архівної служби України щодо підбиття підсумків роботи 
та визначення завдань на наступний рік. Вміщуються також проблемні 
статті, матеріали дискусійного характеру, оглядові публікації (по фон-
дах, колекціях і т. д.). Низку статей присвячено питанням новітніх ін-
формаційних технологій.

За останні п’ять років до традиційних рубрик додалися нові – “Кла-
сика архівознавчої думки”, “Зі спогадів керівників архівної служби 
України різних років”, “На допомогу молодим науковцям”, “Архіви 
очима відомих сучасників”, “Унікальний документ”, “Джерелознав-
чі дослідження”, “Вчені про архіви”, “Міжнародні контакти” тощо. З 
2008 р. в журналі започатковано рубрику “Інтерв’ю”.
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Поряд з архівістами на сторінках “АУ” виступали знані істори-
ки, у т. ч. І. Б. Гирич, Я. С. Калакура, С. В. Кульчицький, Р. Я. Пиріг, 
П. Т. Тронько, А. І. Шаповал.

Значення “Архівів України” в історії вітчизняної архівної справи 
важко переоцінити. Це не лише корисний методичний посібник у по-
всякденній роботі працівників державних архівних установ, а й наукова 
трибуна, де розгортаються дискусії з архівознавчих проблем, апробову-
ються нові ідеї. Функціонування журналу – важлива сторінка розвитку 
архівістики 1947–2012-х рр., а його публікації є цінним комплексним 
джерелом з історії архівної справи в Україні. Від 2000 р. розміщена 
онлайн версія часопису в Інтернеті (http://www.archives.gov.ua/Publicat/
AU/).

Бібліографічні покажчики змісту журналу “Архіви України” мають 
свою історію. 1988 р. Головне архівне управління при Раді Міністрів 
УРСР (нині – Державна архівна служба України) підготувало система-
тичний покажчик журналу за 1971–1987 рр. (упорядники Л. М. Васько, 
Л. П. Колодій, Н. М. Лебідь, В. Ю. Пруднікова). 1997 р. Український 
державний науково-дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства (УДНДІАСД) підготував анотований покажчик публікацій 
журналу за 1988–1995 рр., укладений за хронологічним принципом 
(укладач Н. П. Павловська). 1999 р. УДНДІАСД спільно з Історичним 
товариством Нестора-літописця видав бібліографічний покажчик зміс-
ту журналу “Архіви України” за 1947–1970 рр. (укладачі А. А. Батюк, 
М. І. Бутич). У № 4/6 “Архівів України” за 2002 р. було опублікова-
но покажчик змісту журналу за 1996–2002 рр. Опубліковані покажчики 
змісту журналу мали різну структуру та принципи укладання, що пев-
ним чином ускладнювало користування ними. Тому у 2010 р. співро-
бітниками Українського науково-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства Р. В. Романовським і М. В. Ковтун було зібрано 
і систематизовано за єдиною структурою в одному покажчику масив 
публікацій журналу “Архіви України” за 60 років (1947–2007 рр.), які є 
важливим джерелом з історії архівної справи та архівної науки України.

Даний бібліографічний покажчик “Архівів України” за 2008–
2012 рр. є продовженням попереднього.

* * *
Бібліографічний покажчик змісту журналу “Архіви України” вклю-

чає бібліографічний опис усіх публікацій, вміщених у виданні впро-
довж п’яти останніх років (2008–2012 рр.). Бібліографічні записи у 
покажчику структуровано за тематично-хронологічним принципом. У 
бібліографічному покажчику представлено зміст 22 номерів часопису, 
що вийшли у 2008–2012 рр.

Покажчик складається з 8 розділів, частина з яких, у свою чергу, 
складається з підрозділів. Всередині розділів бібліографічні записи по-
дано за хронологією видання номерів журналу.
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Бібліографічні записи у покажчику систематизовано за такими те-
матичними розділами:

1. архівна наука та освіта
2. історія, організація та діяльність архівних установ україни

2.1. Історія архівної справи в Україні 
2.2. Загальні питання діяльності архівної галузі України
2.3. Організація архівних документів
2.4. Формування Національного архівного фонду
2.4.1. Експертиза цінності архівних документів
2.4.2. Комплектування архівів
2.5. Архівне описування та довідковий апарат архівних установ
2.6. Використання архівної інформації
2.6.1. Виставки архівних документів
2.6.2. Публікації архівних документів
2.6.3. Огляди джерел та документальні нариси
2.6.4. Дослідження з історії України
2.7. Забезпечення збереженості архівних документів

3. міжнародне співробітництво архівної галузі україни. архів-
на справа за кордоном. 

3.1. Міжнародне співробітництво архівної галузі України
3.2. Архівна україніка
3.3. Архівна справа за кордоном

4. документознавство. діловодство
5. джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
6. діяльність і фонди музеїв, бібліотек
7. персоналії

7.1. Діячі науки та культури
7.2. Архівісти
7.3. Архіви очима відомих сучасників
7.4. Некрологи

8. Бібліографія, рецензії, повідомлення
8.1. Рецензії, бібліографія 
8.2. Інформації, повідомлення.

Бібліографічні записи в покажчику мають наскрізну нумерацію, за-
гальна їх кількість становить 572 позиції. Всі записи переглянуто de 
visu. Застосовано систему перехресних посилань на бібліографічні за-
писи, які за змістом можуть бути віднесені до кількох розділів.

У додатку вміщено бібліографію публікацій про часопис “Архіви 
України”. Довідковий апарат складається з іменного покажчика. Для 
зручності користування він є об’єднаним і включає прізвища авторів 
публікацій в “Архівах України” та імена осіб, які згадуються у бібліо-
графічних записах (номери цих записів виділено курсивом).
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81. Берковський В. Г. Сутність та основні завдання політики держави 
в архівній сфері. – 2012. – № 5. – С. 5–16.

82. Бойко Г. В. Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку 
архівної галузі (впровадження інформаційних технологій). – 2012. – 
№ 5. – С. 47–53.

Див. також № 16, 52, 572.

2.3. Організація архівних документів

83. Приходько Л. Ф. Фондування архівних документів: до історіо-
гра фії проблеми. – 2010. – № 1. – С. 91–116.

2.4. Формування Національного архівного фонду
2.4.1. Експертиза цінності архівних документів 

84. Купченко В. Відбір на державне зберігання управлінських доку-
ментів, що утворюються в діяльності установ, організацій, підприємств 
недержавної форми власності. – 2009. – № 3/4. – С. 28–33.

85. Кисельова Л. А. До проблеми формування Державного реєстру 
унікальних документів Національного архівного фонду. – 2011. – № 1. – 
С. 90–98.

2.4.2. Комплектування архівів
86. Купченко В. Комплектування державних архівних установ як 

предмет історіографічних досліджень. – 2008. – № 1/2. – С. 180–193.
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87. Демченко Л. Поповнення колекції ЦДІАК України. – 2009. – 
№ 1/2. – С. 249–250.

88. Гика В. Нові надходження до Державного архіву Волинської 
області. – 2009. – № 3/4. – С. 288–290. 

89. Левченко Л. Л., Мельник М. О. Поповнення фондів Державного 
архіву Миколаївської області документами з історії Другої світової 
війни. – 2010. – № 2. – С. 210–221.

90. Кугай В. Й. Поповнення архівного фонду Скоропадських. – 
2010. – № 3/4. – С. 306–317.

91. Топішко Н. О. Міжвідомча розширена нарада з питань 
дотримання чинного законодавства щодо поповнення Національного 
архівного фонду України аудіовізуальними документами та забезпечення 
їх збереження. – 2010. – № 5. – С. 213–218.

92. Климович Н. М. Нове надходження до архівної скарбниці 
[завідувач сектору публікації документів Центрального державного 
кінофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного Н. М. Климович розповіла 
про поповнення Національного архівного фонду за 2010 рік]. – 2010. – 
№ 5. – С. 236–240.

93. Берковський В. Г. Поповнення Національного архівного фонду 
документами архівної україніки (2010–2011 рр.). – 2011. – № 1. – С. 99–
105.

94. Агапітова І. В. Нові надходження архівних документів 
журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима 
Михайліва. – 2011. – № 1. – С. 205–210.

95. Малярчук Т. М. Робоча зустріч з питань поповнення Національного 
архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, 
інших громадських організацій. – 2011. – № 2/3. – С. 245–247.

96. Клименко Т. А. Організація роботи з джерелами формування 
Національного архівного фонду у Державному архіві Черкаської 
області. – 2012. – № 1. – С. 41–44.

Див. також № 30, 51, 59–62, 343, 371.

2.5. Архівне описування та довідковий апарат архівних установ

97. Христова Н. Основні етапи розвитку науково-довідкового апа-
рату державних архівів в Україні за радянської доби. – 2008. – № 1/2. – 
С. 170–179.

98. Христова Н. Архівне описування: історія та аспекти подальшого 
розвитку. – 2009. – № 3/4. – С. 21–27.

99. Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних 
ви дань: методичні рекомендації / уклад.: Романовський Р. В., Звор-
ський С. Л., Одинока Л. П. – 2010. – № 5. – С. 286–312.

2.6. Використання архівної інформації

100. Удод О. Діяльність державних архівів України із розширення 
документної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр. – 2008. – 
№ 3/4. – С. 5–13.



БІБЛІОГРАФІЯ 205

101. Лозицький В. Деякі питання публікації документів ЦДАГО 
України з проблематики Голодомору 1932–1933 рр. – 2008. – № 3/4. – 
С. 41–45.

102. Новохатський К. Організація доступу до документів 
Національного архівного фонду України та використання архівної 
інформації. – 2008. – № 3/4. – С. 75–83.

103. Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Використання науково-
технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр. – 2010. – № 2. – С. 89–98.

104. Клименко Т. А. Виконання соціально-правових запитів 
Державним архівом Черкаської області: аналіз сучасних підходів. – 
2010. – № 5. – С. 72–76.

105. Христова Н. М. Архівна евристика: практичні аспекти. – 2010. – 
№ 5. – С. 281–286.

106. Чиркова М. Ю. Доступ до архівної інформації як механізм 
формування суспільної свідомості. – 2011. – № 2/3. – С. 37–45.

107. Проха Т. В. Організація роботи зі зверненнями громадян у 
Державному архіві Луганської області. – 2011. – № 2/3. – С. 57–60.

108. Леонова Л. А. Розсекречення документів у Державному архіві 
Рівненської області. – 2011. – № 2/3. – С. 61–68.

109. Юдіна Л. М. Тематика сучасних досліджень за документами 
Державного архіву Харківської області: аналіз, тенденції, портрет 
користувача. – 2011. – № 4. – С. 76–81.

110. Доліновський В. І. Організація доступу та порядок користування 
документами у Земському архіві Львова: нормативно-правовий аспект. – 
2011. – № 5. – С. 48–60.

111. Юдіна Л. М. Читацька конференція як результат дослідницької 
роботи користувачів документами Національного архівного фонду. – 
2011. – № 6. – С. 66–74.

Див. також № 60, 360.

2.6.1. Виставки архівних документів

112. Вовк О. Документи з фондів українських архівів на міжнародних 
виставках “Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII 
століття)” та “Вірменська діаспора України: історія і сучасність”. – 
2008. – № 5/6. – С. 191–202.

113. Скрипка Л. В. Виставка, присвячена 90-річчю Миколи Лукаша. – 
2009. – № 6. – С. 289–296.

114. Мягкий І. М. Виставка документів Національного архівного 
фонду України до Дня Соборності України. – 2010. – № 1. – С. 216–218.

115. Смолярчук Н. О. Ювілейна виставка “Війна і Перемога в 
історичній пам’яті українського народу”. – 2010. – № 2. – С. 199–201.

116. Клід Г. Виставка eкспонатів матеріальної культури українців – 
2008 в Едмонтоні. – 2010. – № 3/4. – С. 324–329.

117. Смольський І. Р. Документально-книжкова виставка до 145-річчя 
від дня народження митрополита Андрея Шептицького. – 2010. – № 5. – 
С. 249–253.
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118. Романович С. В. Документально-книжкова виставка з фондів 
архівних установ України “Всесвіт Олеся Павловича Бердника”. – 
2012. – № 3. – С. 131–132.

119. Паланичка К. М. Виставка документів Національного архівного 
фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича 
Ковпака. – 2012. – № 4. – С. 203–210.

120. Авакян В. Р. Виставка до 100-річчя фотокореспондента Михайла 
Покотила. – 2012. – № 5. – С. 185–196.

Див. також № 330, 560.

2.6.2. Публікації архівних документів

121. Кусьнєж Р. Голод на Україні 1932–1933 рр. (за документами 
польських дипломатів). – 2008. – № 3/4. – С. 46–52.

122. Сухих Л., Вовк О. Кирило Розумовський: Спроба встановлення 
спадкового гетьманства. – 2008. – № 3/4. – С. 106–123.

123. Кентій А. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії 
УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО 
України про долю групи учасників рейду). – 2008. – № 3/4. – С. 124–134.

124. Берковський В., Григорчук Н., Петрук О. Голодомор 1932–1933 
років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України). – 
2008. – № 5/6. – С. 44–55.

125. Мариновський Ю., Удовик І. Невідомі архівні документи про 
смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797). – 
2008. – № 5/6. – С. 96–127.

126. Київ у фотооб’єктиві (з історії забудови міста) / упоряд. 
Макарова Т. О. – 2009. – № 1/2. – С. 86–91.

127. Пиріг Р. “Моїми словами руководить бажаннє захистити 
земську справу...” (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла 
Скоропадського, вересень 1918 р.). – 2009. – № 1/2. – С. 116–123.

128. Фотодобірка “До річниці перепоховання Т. Г. Шевченка” / 
упоряд. Ємельянова Т. – 2009. – № 3/4. – С. 156–158.

129. Сухих Л. До 350-ї річниці Конотопської битви 1659 року. 
Українсько-російська війна 1658–1659 років: причини й передумови. – 
2009. – № 3/4. – С. 159–195.

130. Фотодобірка “Весна Перемоги” / упоряд. Славинська І. – 2009. – 
№ 3/4. – С. 196–200.

131. Лозицький В. “Провісники свободи, державності і демократії”: 
документи Народного Руху України у фондах ЦДАГО України. – 2009. – 
№ 5. – С. 121–134.

132. Кочеркевич я. Заповіти львівських міщан XVII ст. – 2009. – 
№ 5. – С. 135–158.

133. Фотодобірка. Народному Руху України – 20 років / упоряд. 
Славинська І. – 2009. – № 5. – С. 159–163.

134. Папакіна Т. Універсал Директорії Української Народної 
Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою. – 
2009. – № 5. – С. 164–167.



БІБЛІОГРАФІЯ 207

135. Ємельянова Т. Львівський церковний собор 1946 року у світлі 
документального кіно. – 2009. – № 5. – С. 168–179.

136. Фотодобірка. Партизанська слава у фотодокументах / упоряд. 
Ємельянова Т. – 2009. – № 5. – С. 180–185.

137. Каменєва С. А. Універсал гетьмана Івана Самойловича 
охочекомонному полку Якова Павловського скласти присягу на вірність 
новому царю Петру Олексійовичу. – 2009. – № 6. – С. 211–220.

138. Серга Ж. І. Справа “Про службу Симона Васильовича Петлюри” 
у фондах Державного архіву міста Києва. – 2009. – № 6. – С. 221–226.

139. Шепелюк В. М. Вірш Тараса Шевченка “Сон” (“На панщині 
пшеницю жала”). – 2010. – № 1. – С. 135–137.

140. Страшко В. В. Лист папського нунція про порятунок збаразьких 
обложенців. – 2010. – № 1. – С. 138–140.

141. Скрипка Л. В., Шепелюк В. М. Поезії Ліни Костенко 1944–
1945 рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України). – 2010. – № 2. – С. 184–
186.

142. Славинська І. М. Така щаслива доля – служити Батьківщині (до 
90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала 
авіації І. М. Кожедуба (1920–1995). – 2010. – № 2. – С. 187–193.

143. Микола Петровський: “Особисто, конфіденційно” / підгот. 
Острянко А. М. – 2010. – № 3/4. – С. 110–116.

144. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія / підгот. 
Вовк О. Б. – 2010. – № 3/4. – С. 145–166.

145. Декларація про державний суверенітет України / підгот. 
Маковська Н. В. – 2010. – № 3/4. – С. 167–179.

146. Батрак Л. В. Автобіографія Івана Багряного (з фондів 
ЦДАГО України). – 2010. – № 5. – С. 143–149.

147. Бєлая О. М. Метричний запис про народження та хрещення 
Катерини Білокур. – 2010. – № 5. – С. 150–156.

148. Фотодобірка. До 110-річчя від дня народження Катерини 
Білокур / упоряд. Матющенко С. П. – 2010. – № 5. – С. 157–162.

149. Кислий В. М. Студентська робота Івана Франка “Про Лукіана і 
його епоху”, 1877 рік. – 2011. – № 1. – С. 140–173.

150. Бойко Г. В. Посімейний список Шевченків з Ревізької казки 
Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки. – 2011. – № 1. – 
С. 174–177.

151. Студентська робота Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 
1877 р. (Закінчення. Початок у № 1, 2011 р. Див. № 149) / підгот. 
Кислий В. М. – 2011. – № 2/3. – С. 181–195.

152. Даниленко В. П. Вбивство Столипіна: офіційна версія і архівні 
документи. – 2011. – № 2/3. – С. 196–199.

153. Путова Г. В. Деякі документи з фондів ЦДІАК України щодо 
лікарської діяльності Михаїла Булгакова. – 2011. – № 2/3. – С. 200–203.

154. Маковська Н. В. Акт проголошення незалежності України – 
унікальний документ Національного архівного фонду. – 2011. – № 4. – 
С. 5–10.

155. “…Ми будемо йти дорогою для щастя, для всіх, які живуть на 
землі українській…” (Прес-конференція Голови Верховної Ради УРСР 
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Л. Кравчука по закінченні візиту у Львівську область. 5 березня 1991 р.) / 
підгот. Кагальна М. В. – 2011. – № 4. – С. 22–30.

156. Пустовіт Т. П. Документи Державного архіву Полтавської 
області про суспільно-політичне життя Полтавщини у другій половині 
1980-х – поч. 1990-х років. – 2011. – № 4. – С. 31–51.

157. Фотодобірка. До Дня незалежності України / упоряд. 
Климович Н. М. – 2011. – № 4. – С. 52–57.

158. Документ першої половини ХVIII ст. про діяльність останнього 
православного єпископа Досіфея Угольського на території сучасного 
Закарпаття (з фондів Державного архіву Закарпатської області) / підгот. 
Вискварко С. А. – 2011. – № 4. – С. 206–209.

159. Бєлая О. М. Київ у перші місяці війни очима учасника подій 
(червень–вересень 1941 р.). – 2011. – № 5. – С. 31–47.

160. Власенко С. І. Листи Олександра Шумського із заслання (із 
фондів ЦДАГО України). – 2011. – № 5. – С. 165–178.

161. Воробей Р. Б. З історії державної служби Чернігівської губер-
нії. – 2011. – № 5. – С. 179–186.

162. Фотодобірка. Колекція документів з історії радянського 
партизанського руху / підгот. Ємельянова Т. О. – 2011. – № 5. – С. 187–
190.

163. Мельник Р. І. Берестяні грамоти ХІІ століття. – 2011. – № 5. – 
С. 191–195.

164. Коротенко В. В. Формулярний список про службу Федора 
Ли зогуба (за документами Державного архіву Полтавської області). – 
2011. – № 6. – С. 179–183.

165. Нестерчук Д. В. “Житіє Артема Безвіконного” – остання 
незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України). – 
2011. – № 6. – С. 184–192.

166. Фотодобірка. Участь генерала армії Миколи Ватутіна у звіль-
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волосних та сільських адміністративних установ як джерело генеало-
гічних досліджень. – 2012. – № 3. – С. 45–55.

253. Крішан Акаш. Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. 
XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ). – 2012. – № 3. – С. 56–67.

254. Бентя Ю. В. Особовий фонд композитора Михайла Вериків-
ського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України). – 2012. – № 4. – С. 76–
87.

255. Шаповал А. І. Співпраця Михайла Антоновича з Українським 
історично-філологічним товариством у Празі. – 2012. – № 4. – С. 88–99.

256. Покидченко Л. А. Вчитель Івана Тургенєва (документи і мате-
ріали з фондів Державного архіву Сумської області про російського 
поета Івана Клюшникова). – 2012. – № 4. – С. 100–111.

257. яцина Н. О. Особовий фонд поета, прозаїка Полікарпа Шабатина 
(нове надходження документів до ЦДАМЛМ України). – 2012. – № 4. – 
С. 112–117.

258. Бурлуцкая Ю. Ю. Непокоренные… (70-летию “Молодой гвар-
дии” посвящается). – 2012. – № 5. – С. 54–64.

259. Алєксєєнко А. О. Джерела до історії будівництва спортивних 
об’ктів у проектній документації ЦДНТА України. – 2012. – № 5. – 
С. 65–68.

260. Воробьева Н. Н. К вопросу о правительственной политике в 
Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.: “Стрелять, патронов не жалеть”? – 
2012. – № 5. – С. 69–78.

261. Жмундуляк Д. Д., Масіян Н. Б. Особовий фонд Вернона Кресса 
(Петера Зигмундовича Деманта) у Державному архіві Чернівецької 
області. – 2012. – № 5. – С. 79–87.

262. Шепелюк В. М. Архівні документи про композитора Миколу 
Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України). – 2012. – № 5. – С. 88–91.

263. Солонець А. В. Маршрутами київського відступу 1941 р. (за 
матеріалами фондів Національного музею історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років). – 2012. – № 5. – С. 92–102.
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264. Кравченко О. О. Життя та діяльність партизанського командира 
М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України). – 2012. – № 5. – С. 103–
114.

265. Нестерчук Д. В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України 
(до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і 
драматурга). – 2012. – № 5. – С. 115–126.

266. Пинчук С. А. Греки Российской империи в войне 1812 года. – 
2012. – № 5. – С. 127–138.

267. Глизь Ю. І. Документи Центрального державного історичного 
архіву, м. Київ про діяльність Київської міської думи. – 2012. – № 6. – 
С. 62–69.

268. Гайворонська А. А. Сковородіана в архівних зібраннях 
ЦДАМЛМ України (до 290-річчя від дня народження просвітника, 
філософа, поета). – 2012. – № 6. – С. 70–74.

269. Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Формування особового архівного 
фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини 
композитора). – 2012. – № 6. – С. 75–84.

270. Жуковська А. І. Документи двічі Героя Радянського Союзу 
Василя Петрова як історичне джерело. – 2012. – № 6. – С. 85–93.

271. Носенко О. В. Українська Хатинь. – 2012. – № 6. – С. 94–99.
272. Булгаков Ю. В. Особисте листування М. Крейна у фонді Інсти-

туту архівознавства НБУВ: загальний огляд та інформативний потен-
ціал. – 2012. – № 6. – С. 100–106.

273. Галатир В. В. Діяльність місцевих адміністрацій Правобереж-
ної України в період гетьманату П. Скоропадського: огляд джерельної 
бази. – 2012. – № 6. – С. 107–116.

274. Лобанова Н. М. Чернігівські організації допомоги борцям рево-
люції. – 2012. – № 6. – С. 117.

2.6.4. Дослідження з історії України
275. Сербин Р. Осмислення Голодомору у світлі конвенції ООН про 

геноцид. – 2008. – № 3/4. – С. 53–62.
276. Висновок Національної комісії із зміцнення демократії та ут-

вер дження верховенства права щодо правового визначення Голодо-
мору 1932–1933 років в Україні як геноциду українського народу по 
відно шенню до визначення, сформульованого у Конвенції ООН про 
запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року. – 2008. – 
№ 3/4. – С. 63–74.

277. Кіт В. Роль Української греко-католицької церкви в допомозі 
голодуючим УРСР у 1932–1933 роках. – 2008. – № 5/6. – С. 33–43.

278. Слюдікова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в XIX–XX ст. (за 
документами київських держархівів). – 2009. – № 1/2. – С. 61–78.

279. Гриневич Т. Ольгерд Ґурка і дискусії довкола історії Хмель-
ниччини в польській міжвоєнній історіографії. – 2009. – № 3/4. – С. 5–20.

280. Слюдікова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ–ХХ ст. 
(продовження). – 2009. – № 3/4. – С. 47–65.

281. Чернецький Є. А. Історико-демографічний аналіз походження 
та розміщення шляхти на теренах Радомишльського повіту Київської 
губернії. – 2009. – № 6. – С. 106–115.
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282. Пиріг Р. я. Гетьманат Павла Скоропадського: особливості зако-
нотворення (квітень–грудень 1918 р.). – 2010. – № 1. – С. 76–85.

283. Гика В. М. Партизанська боротьба на Волині як складова 
народного опору у Великій Вітчизняній війні. – 2010. – № 2. – С. 66–76.

284. Власенко С. І. Нацистський апарат управління сільським 
господарством військової зони України (1941–1943 рр.). – 2010. – № 2. – 
С. 99–114.

285. Слободянюк П. я. Єврейські жертви на Поділлі в роки Другої 
світової війни. – 2010. – № 2. – С. 122–127.

286. Авакян В. Р. Клементина Черчилль у Севастополі (1945 р., 
квітень). – 2010. – № 2. – С. 128–135.

287. Калакура я. С. Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла 
Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіографії. – 
2011. – № 2/3. – С. 262–274.

288. Бичек С. М. Кроки до незалежності України (за документами 
ЦДАГО України). – 2011. – № 4. – С. 11–21.

289. Жмундуляк Д. Д. Суспільно-політична складова “міфу Чернів-
ців” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного 
архіву Чернівецької області). – 2011. – № 5. – С. 10–21.

290. Шумейко О. В. Доля культових споруд в архівних докумен тах. – 
2011. – № 5. – С. 22–30.

291. Найман А. я. Петлюрофілія як різновид українофобії. – 2011. – 
№ 5. – С. 61–67.

292. Серга Ж. І. З історії забудови Києва у ХІХ – поч. ХХ століть (за 
документами Державного архіву міста Києва). – 2011. – № 5. – С. 68–77.

293. Клименко Т. А. Декабристськознавчі студії Митрофана Довнар-
Запольського як історіографічне джерело. – 2011. – № 6. – С. 21–25.

294. Пасічник Л. М. Долі українців у контексті польської пересе-
ленської політики (за документами Державного архіву Кіровоградської 
області). – 2011. – № 6. – С. 44–49.

295. Корінний М. М. З історії становлення сучасного адміністратив-
но-територіального устрою Київської області. – 2012. – № 1. – С. 45–62.

296. Клименко Т. А. Вітчизняна війна 1812 року та декабристський 
рух на Черкащині. – 2012. – № 3. – С. 68–74.

297. Морозова А. В. Військовополонені армії Наполеона в Черні-
гівській губернії. – 2012. – № 3. – С. 75–85.

Див. також № 402, 406.

2.7. Забезпечення збереженості архівних документів
298. Муха Л., Омельченко М., Затока Л. Пошук нових підходів до 

питань збереження бібліотечних та архівних фондів. – 2008. – № 1/2. – 
С. 194–199.

299. Казімірова І. О., Ємельянова Т. О. З досвіду оцифровування 
кінодокументів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. – 2010. – 
№ 3/4. – С. 87–92.

300. Кисельова Л. А. Науково-практичний семінар “Реставрація 
документів Національного архівного фонду”. – 2011. – № 6. – С. 225–229.

Див. також № 91.
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3. міжнародне співробітництво архівної галузі україни. 
архівна справа за кордоном

3.1. Міжнародне співробітництво архівної галузі України
301. Папакін Г. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних 

програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи. – 
2008. – № 1/2. – С. 150–157.

302. Левченко Л. ХVІ Міжнародний конгрес архівів та розвиток 
національних архівів Малайзії (за результатами роботи української 
делегації у м. Куала-Лумпур). – 2009. – № 1/2. – С. 180–191.

303. Андрієвська Л. Міжнародна наукова конференція “Архіво знав-
ство як наука”. – 2009. – № 3/4. – С. 259–263.

304. Прилепішева Ю. Щорічні зустрічі керівників державних архів-
них служб та архівних установ України, Росії та Білорусі: досвід, проб-
леми, перспективи. – 2009. – № 5. – С. 8–13.

305. Виступи учасників щорічної зустрічі у Києві (10–12 вересня 
2009 р.). – 2009. – № 5. – С. 13–68.

306. Федосов В. Міжнародна наукова конференція “Архівознавство 
як наука”. – 2009. – № 5. – С. 229–234.

307. Прилепішева Ю. А. Участь делегації українських архівістів у 
X Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення МРА 
та Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць 
СНД. – 2009. – № 6. – С. 297–304.

308. Сосніна К. В. Міжнародна конференція “Друга світова війна 
та відтворення історичної пам’яті в сучасній Україні”. – 2009. – № 6. – 
С. 305–307.

309. Щур О. І. Міжнародний форум “Київська Русь і династія Ар-
падів”. – 2009. – № 6. – С. 308–312.

310. Делеган М. В. Державний архів Закарпатської області: вектори 
регіонального міжнародного співробітництва в 2009 році. – 2010. – 
№ 1. – С. 86–90.

311. Прилепішева Ю. А. Міжнародна конференція Круглого столу 
архівів (CITRA) “Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та нав-
чання”. – 2010. – № 1. – С. 219–222.

312. Прилепішева Ю. А. Міжнародна наукова конференція “Україна 
у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої 
Перемоги)”. – 2010. – № 2. – С. 194–198.

313. Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського 
регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна 
рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД. – 
2010. – № 3/4. – С. 5–21.

314. Лісовська Є. І. Міжнародна конференція “Кадастрові карти 
Центральної Європи”. – 2010. – № 3/4. – С. 318–319.

315. Куташі О. Й. Підписання договору про співробітництво між 
Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-
Березьким комітатським архівом Угорщини. – 2010. – № 3/4. – С. 320–
323.
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316. Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних 
архівних служб та директорів державних архівних установ України, 
Росії та Білорусі. – 2010. – № 5. – С. 5–18.

317. Маковська Н. В. Нова епоха – нові архіви? CITRA – 2010: 
післямова. – 2010. – № 5. – С. 171–180.

318. Берковський В. Г. Зустріч українських і чеських архівістів (8–12 
вересня 2010 р.). – 2010. – № 5. – С. 219–228.

319. Мельник Р. І. Перша конференція архівів слов’янських країн. – 
2010. – № 5. – С. 254–258.

320. Прилепішева Ю. А. 12-та Загальна конференція Євро-Азійського 
регіонального відділення Міжнародної ради архівів та чергове засідання 
Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-
учасниць СНД. – 2011. – № 4. – С. 226–235.

321. Берковський В. Г. Тристороння зустріч керівників державних 
архівних служб України, Росії та Білорусі у Великому Новгороді. – 
2011. – № 5. – С.5–9.

322. Маковська Н. В. Міжнародна конференція Круглого столу архі-
вів (CITRA). – 2011. – № 6. – С. 5–9.

323. Левченко Л. Л. Друга конференція архівів слов’янських дер-
жав. – 2011. – № 6. – С. 197–213.

324. Орел Ю. В. Міжнародна осіння архівна школа (м. Трієст). – 
2011. – № 6. – С. 214–218.

325. Волкотруб О. Н. ХХІ міжнародний архівний день. – 2011. – 
№ 6. – С. 219–224.

326. Воробей Р. Б. Міжнародна наукова конференція “Актуальні 
проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої 
Вітчизняної війни”. – 2012. – № 1. – С. 241–244.

327. Прилепішева Ю. А. Розвиток двостороннього співробітництва 
Державної архівної служби України з архівними установами світу. – 
2012. – № 3. – С. 150–158.

328. Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних 
архівних служб та директорів державних архівних установ України, 
Росії та Білорусі (28–31 травня 2012 р., м. Ужгород, Україна). – 2012. – 
№ 4. – С. 5–14.

329. Купченко В. П., Маковська Н. В. ХVII Міжнародний конгрес 
архівів: виклики та зміни. – 2012. – № 6. – С. 173–183.

330. Прилепішева Ю. А. Спільні виставкові проекти Державної 
архівної служби України та Національного архіву Республіки Вірменія. – 
2012. – № 6. – С. 184–190.

331. Власенко С. І. Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній 
науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із 
циклу “Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа”. – 2012. – № 6. – С. 191–197. 

332. Бентя Ю. В., Кісіль І. М. Грані співробітництва Державної 
архівної служби України та Міжнародного фонду “Єдиний світ”. – 
2012. – № 6. – С. 198–200.

333. Мурашко Н. В. Міжнародна науково-практична конференція 
“Електронний документ: актуальні завдання та практичне впроваджен-
ня”. – 2012. – № 6. – С. 201–210.
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334. Прилепішева Ю. А. 13-та Загальна конференція Євро-Азійського 
відділення (Євразіка) Міжнародної ради архівів. – 2012. – № 6. – С. 211–
217.

Див. також № 76, 428.

3.2. Архівна україніка
335. Тлеубердіна З. Документи Центрального державного архіву 
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оприлЮдНеННя відомостей, зазНачеНих
в деклараціях про майНо, доходи, витрати

і зоБов’язаННя ФіНаНсового характеру
керівНика укрдержархіву та його заступНиків
Відповідно до чинного законодавства України публікуємо відомос-

ті, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2012 рік:

голови державної архівної служби україни гінзбург ольги 
пет рівни та членів її сім’ї

Загальна сума сукупного доходу Гінзбург О. П., одержаного (на-
рахованого) з усіх джерел в Україні склала 359784,78 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта, одержано-
го (нарахованого) з усіх джерел в Україні склала 43200 грн.

У власності та в оренді декларанта перебуває земельна ділянка 7200 
кв. м, житловий будинок 151,1 кв. м, квартири 72,26 кв. м та 17 кв. м, 
гараж 24 кв. м.

У власності та в оренді членів сім`ї декларанта перебувають земель-
на ділянка 20000 кв. м, квартири 26,3 кв. м та 17 кв. м, гараж 24 кв. м.

У власності декларанта перебуває легковий автомобіль Шкода 
“Октавія” 2006 р.

У власності членів сім`ї декларанта перебувають легкові автомобілі 
Нива 2123 2006 р., Фольксваген “Tигуан” 2011 р.

Сума коштів на рахунках у банках членів сім`ї декларанта – 60000 
грн.

Фінансові зобов’язання декларанта на утримання зазначеного у 
розділах ІІІ-IV майна – 48680 грн; погашення основної суми позики 
(кредиту) – 104164 грн; погашення суми процентів за позикою (креди-
том) – 96794 грн.

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта на утримання за-
значеного у розділах ІІІ–IV майна – 9370 грн.

першого заступника голови державної архівної служби украї-
ни вороніна віктора миколайовича та членів його сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу Вороніна В. М., одержаного (на-
рахованого) з усіх джерел в Україні склала 202231,64 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта, одержано-
го (нарахованого) з усіх джерел в Україні склала 150856,59 грн.

У власності членів сім`ї декларанта перебувають земельна ділянка 
473 кв. м, квартира 74 кв. м, садовий будинок 55 кв. м.

У власності членів сім`ї декларанта перебуває легковий автомобіль 
Фольксваген Гольф 2007 р.

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта на утримання за-
значеного у розділах ІІІ–IV майна – 15000 грн.
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заступника голови державної архівної служби україни музи-
чук ольги володимирівни та членів її сім’ї

Загальна сума сукупного доходу Музичук О. В., одержаного (на-
рахованого) з усіх джерел в Україні склала 160826,97 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта, одержано-
го (нарахованого) з усіх джерел в Україні склала 90645 грн.

У власності декларанта перебуває квартира 77,9 кв. м.
У власності та в оренді членів сім`ї декларанта перебувають зе-

мельна ділянка 561 кв. м, садовий будинок 22 кв. м, гараж 18 кв. м.
У власності декларанта перебуває легковий автомобіль ВАЗ 21121 

2006 р.
Фінансові зобов’язання декларанта на утримання зазначеного у 

розділах ІІІ–IV майна – 9087,92 грн.
Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта на утримання за-

значеного у розділах ІІІ–IV майна – 1830 грн.


