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рОзШирене засідання КОЛеГіЇ
дерЖавнОЇ арХівнОЇ сЛУЖБи УКраЇни

18 березня 2014 р. відбулося розширене засідання колегії укрдер-
жархіву, на якому обговорено підсумки роботи архівних установ та 
установ страхового фонду документації у 2013 році та їх завдання на 
2014 рік.

учасники засідання заслухали доповідь Голови Державної архівної 
служби україни о. п. Гінзбург.

Співдоповідачами виступили директор Державного архіву київ-
ської області С. а. каменєва, заступник директора ЦДІал україни 
о. Ю. Стефаник, директор НДІ мiкрографії С. М. Бобрицький, голова 
профспілки працівників державних установ україни Т. в. Нікітіна.

 про стан усунення недоліків, виявлених під час перевірок діяль-
ності ЦДНТа україни, проінформував директор цього архіву Є. в. Се-
менов.

Наступна частина підсумкового засідання була присвячена  нагоро-
дженню працівників архівних установ та спеціальних установ страхо-
вого фонду документації (СФД).

За результатами рейтингу спеціальних установ страхового фонду 
документації (за найкращі показники якості виготовлення документів 
страхового фонду у 2013 році) дипломом I ступеня нагороджено пів-
нічний регіональний центр СФД, дипломом II ступеня – північно-схід-
ний регіональний центр СФД, дипломом III ступеня – південний регі-
ональний центр СФД.

За підсумками виробничої та фінансово-господарської діяльності у 
2013 році нагороджено: Донбаський регіональний центр СФД дипло-
мом І ступеня, північно-східний регіональний центр СФД дипломом 
II ступеня, південно-східний регіональний центр СФД Дипломом III 
ступеня.

За результатами конкурсу науково-методичних та науково-інфор-
маційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії та 
конкурсу наукових праць імені василя веретенникова у галузі архівоз-
навства, археографії і документознавства наророджено:

дипломом I ступеня – заступника директора ЦДаво україни 
о. Б. Берковську та колишнього головного спеціаліста сектора вико-
ристання інформації ЦДЕа україни о. в. Загороднього за підготовку 
методичних рекомендацій “Доступ державних архівів до електронних 
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документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному державному 
електронному архіві україни”;

дипломом II ступеня – завідувача сектора науково-технічної інфор-
мації науково-інформаційного відділу уНДІаСД р. в. романовського 
за підготовку методичних рекомендацій “вимоги до підготовки довід-
кових архівно-археографічних видань”;

дипломом III ступеня – наукового співробітника відділу інформа-
ційних технологій в. в. Галатиря та начальника відділу інформаційних 
технологій Державного архіву Хмельницької області Ю. в. олійника за 
підготовку макету обласної пересувної історико-документальної вистав-
ки “Хмельниччина в роки великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, з 
науково-довідковим виданням “Хмельниччина в роки великої вітчиз-
няної війни (1941–1945 рр.) або поділля очима солдатів вермахту”.

За підготовку наукового видання “війна 1914–1917 рр. Із осо-
бистого альбому генерала графа Ф. а. келлера” премією імені васи-
ля веретенникова у номінації “археографія, архівна евристика” на-
городжено директора Центрального державного кінофотофоноархіву 
україни ім. Г. С. пшеничного Н. о. Топішко та заступника директора 
Центрального державного кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. пше-
ничного Т. о. Ємельянову.
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дОПОвідь ГОЛОви дерЖавнОЇ арХівнОЇ
сЛУЖБи УКраЇни О. П. ГінзБУрГ

“Підсумки роботи державної архівної служби України,
 архівних установ та установ сФд 

у 2013 році та їх завдання на 2014 рік”

Шановні члени колегії та учасники засідання!
Гуманітарна безпека україни є невід’ємною складовою національ-

ної безпеки держави.
у стратегії Національної безпеки україни зазначається, що стра-

тегічними пріоритетами політики національної безпеки є досягнення 
національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як 
об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесій-
ного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру 
на основі безумовного дотримання конституційних гарантій прав і сво-
бод людини і громадянина. 

у цьому контексті важливим чинником консолідації українського 
суспільства є формування історичної пам’яті української нації, активі-
зація дослідження і популяризації історичного минулого держави.

Невід’ємною складовою загальних процесів є робота спеціалістів 
архівної системи та системи страхового фонду документації, що забез-
печують формування та збереження національної спадщини.

протягом 2013 року продовжувалося реформування органів вико-
навчої влади різних рівнів, що відбилося на зміни правового статусу 
місцевих архівних установ. 

Так, у 2013 році у низовій ланці деяких регіонів необґрунтовано, 
всупереч Закону україни “про Національний архівний фонд та архів-
ні установи”, змінено організаційно-правовий статус архівних відділів 
райдержадміністрацій із відділу на сектор та навіть перетворено на по-
сади головних спеціалістів апарату райдержадміністрації.

Такі факти зафіксовано у Запорізькій, Донецькій, кіровоградській, 
вінницькій, луганській, Миколаївській, полтавській, черкаській облас-
тях.

Ще однією проблемою залишається організація єдиної системи ар-
хівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних 
документів, що не належать до Національного архівного фонду (тру-
дових архівів). 

Станом на 01.01.2014 в україні функціонує майже 2 тис. трудових 
архівів, переважну більшість із них (74%) складають архіви, створені 
при сільських та селищних радах. 

Статус юридичної особи мають лише 311 трудових архівів, що 
складає 16% від їх загальної кількості. 
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протягом 2013 року створено 590 трудових архівів. Найбільшу їх 
кількість – 374 архіви при сільських та селищних радах – створено у 
львівській області.

кількість шатних одиниць у трудових архівах у минулому році 
збільшилася на 200 і становить 1 150 штатних одиниць.

порівняно з минулим роком площа архівосховищ, які займають 
трудові архіви, збільшилися на 4 тис. м² і складає 44,5 тис. м².

Трудові архіви зберігають понад 75 тисяч одиниць тимчасового 
зберігання та понад 5 млн. одиниць зберігання з особового складу. За-
гальна кількість документів, що зберігають трудові архіви, порівняно 
з минулим роком збільшилась майже на 500 тис. одиниць зберігання.

кількість запитів із соціально-правових питань, виконаних за рік, 
збільшилась більш ніж на 38 тисяч і становить майже 332 тисячі.

водночас, за останній рік ліквідовано 59 трудових архівів в авто-
номній республіці крим, у Дніпропетровській, Донецькій, київській, 
луганській, полтавській, рівненській, Тернопільській, Херсонській, 
черкаській, чернігівській областях. 

усупереч Закону україни “про Національний архівний фонд та ар-
хівні установи” ліквідовано не лише трудові архіви, створені при ра-
йонних радах, але й трудові архіви, створені при міських, сільських та 
селищних радах, кількість яких сягає 68% від усієї кількості ліквідова-
них трудових архівів.

протягом 2013 року здійснювалися заходи із вдосконалення за-
конодавчої бази діяльності архівних установ та установ системи СФД. 

проводилася робота щодо перегляду нормативно-правових актів 
у сфері архівної справи і діловодства з метою приведення їх у відпо-
відність до актів законодавства, скасування застарілих актів і таких, 
що не відповідають новим умовам соціально-економічного розвитку 
україни. За результатами роботи комісії укрдержархіву з перегляду 
нормативно-правових актів у сфері архівної справи і діловодства, з ме-
тою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного 
законодавства, було розроблено 2 законопроекти, 6 проектів постанов 
кабінету Міністрів україни та 22 проекти наказів. приведено у відпо-
відність до вимог чинного законодавства 15 наказів.

На виконання орієнтовного плану законопроектних робіт на 
2013 рік для забезпечення збереженості документів Національного ар-
хівного фонду, які надаються у користування поза архівними установа-
ми, укрдержархівом розроблено проект Закону україни “про внесення 
змін до статті 6 Закону україни “про страхування”. Зазначений законо-
проект 3 жовтня 2013 року внесено на розгляд верховної ради україни. 

крім того, з метою удосконалення механізму правового регулюван-
ня у сфері страхового фонду документації, розроблено проект Закону 
україни “про внесення змін до Закону україни “про страховий фонд 
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документації україни”. Зазначений законопроект знаходиться на роз-
гляді у Міністерстві юстиції. 

проведено роботу щодо обліку, підтримання у контрольному стані 
міжнародних договорів. На веб-порталі укрдержархіву у рубриці “Між-
народні контакти” розміщено перелік міжнародних договорів міжві-
домчого характеру, який налічує 29 діючих угод про співробітництво, 
2 протоколи про спільні проекти, 3 Меморандуми про співробітництво.

Нормативну базу укрдержархіву розміщено на веб-порталі у ру-
бриці “Нормативна база”.

У 2013 році пріоритетами у діяльності Державної архівної служ-
би україни були:

– удосконалення нормативно-методичного забезпечення контролю 
за станом діловодства, експертизою цінності та збереженням ар-
хівних документів на підприємствах, в установах, організаціях, 
що є джерелами формування Національного архівного фонду;

– забезпечення гарантованої збереженості документів Національ-
ного архівного фонду та повноцінного функціонування системи 
страхового фонду документації;

– розширення доступу до архівної інформації, створення електро-
нних архівів, упровадження електронного документообігу.

у 2013 році ми наблизилися до вирішення проблем, які протягом 
десяти  років не вдавалося розв’язати, зокрема забезпечення належни-
ми приміщеннями державних архівів: ЦДНТа, держархівів одеської 
та чернігівської областей, що розміщуються у культових будівлях у 
містах Харкові, одесі та Ніжині.

На виконання доручення президента україни від 28 лютого 
2013 року щодо надання архівним установам у містах Харкові, одесі та 
Ніжині, інших належних приміщень шляхом передачі їм будівель ко-
лишніх військових містечок, за пропозицією Державної архівної служ-
би Міністерством оборони розроблено проект розпорядження кабінету 
Міністрів україни “про передачу нерухомого військового майна”, який 
погоджено усіма заінтересованими органами. 

проте, після тривалого опрацювання у Секретаріаті кабінету Міні-
стрів україни проект так і не був винесений на розгляд уряду,а нато-
мість був направлений для погодження з додатково визначеними орга-
нами влади. Ми продовжуємо працювати над позитивним завершенням 
цього питання.

протягом 2013 року здійснено заходи з корегування кошторисної 
вартості проекту розбудови та реконструкції комплексу споруд цен-
тральних державних архівів україни. Наприкінці року отримано пози-
тивний висновок укрдержбудекспертизи, що є підставою для подання 
на затвердження скоригованого проекту будівництва.
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На виконання постанови кабінету Міністрів україни від 27.02.2013 
№ 187 “про затвердження Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013–2014 роки” було здійснено заходи щодо залучення 
фінансування заходів із реконструкції під гарантії держави. пакет до-
кументів щодо проекту соціально-економічного розвитку пройшов за-
хист на всіх відповідних інстанціях, проте був залишений без розгляду 
Фінансово-кредитною радою при кабінеті Міністрів україни.

протягом минулого року здійснювалася робота з будівництва ново-
го приміщення Державного архіву Тернопільської області. управлін-
ням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації – розпорядником коштів, освоєно 5,7 млн. грн. 

умови зберігання архівних документів шляхом заміни або надан-
ня додаткових приміщень поліпшили 44 архівні відділи райдержадмі-
ністрацій і міських рад. відремонтовано частину площ у 70 архівних 
приміщеннях.

Додатково встановлене стелажне обладнання дозволило збільшити 
довжину стелажних полиць в архівосховищах архівних установ на по-
над 4 тис. погонних метра.

архівними установами вжито заходів щодо посилення охоронного 
та протипожежного режимів, зокрема забезпечення позавідомчої охо-
рони, встановлення та забезпечення роботи охоронної та пожежної сиг-
налізацій, систем пожежогасіння та відеоспостереження. 

у 2013 році у 32 архівних установах установлено або відремон-
товано охоронну сигналізацію. у 33 архівних установах установлено 
або відремонтовано пожежну сигналізацію. встановлено автоматичну 
систему пожежогасіння у 2 архівних відділах міських рад.

у минулому році приділялася значна увага обліку фондів і доку-
ментів НаФ, що зберігаються в архівних установах. 

пріоритетним напрямком роботи державних архівів залишається 
перевірка наявності та стану документів НаФ. Цей показник у 2013 році 
перевиконано по україні й становить понад 3 млн. одиниць зберігання.

протягом 2013 року архівними установами відреставровано 
228 тис. аркушів, відремонтовано понад 1 млн. аркушів документів із 
паперовою основою. 

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

кількість державних архівних установ, які вичерпали резерви площ 
для комплектування документами або впритул наблизилися до гранич-
ної межі, з кожним роком збільшується і вже налічує 27 установ. 
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вже багато років залишаються невирішеними такі питання:
– продовження реконструкції комплексу споруд центральних дер-

жавних архівних установ україни у м. києві;
– розміщення чотирьох центральних державних архівів (ЦДаМлМ, 

ЦДІал, ЦДНТа, ЦДаЗу) у власних приміщеннях; 
– переміщення фондів держархівів Харківської та одеської облас-

тей з аварійних будівель; 
– переміщення документів НаФ Державного архіву чернігівської 

області з культових будівель у м. Ніжині, у яких немає можли-
вості забезпечити належні умови зберігання документів;

– завершення будівництва приміщень для державних архівів київ-
ської, Тернопільської областей та м. Севастополя;

– завершення облаштування будівлі “Закарпаткнига”, переданої в 
оперативне управління Державного архіву Закарпатської облас-
ті;

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

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

Заходи щодо дотримання пожежної безпеки в архівних установах, 
що передбачені Державною цільовою соціальною програмою забезпе-
чення пожежної безпеки на 2012-2015 роки, затвердженою постановою 
кабінету Міністрів україни від 27 червня 2012 року № 590, профінан-
совані у 2013 році лише на 1 % від потреби.

Гострою залишається потреба в оснащенні архівосховищ сучасни-
ми системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічни-
ми засобами для дезинсекції, дезинфекції документів. 

протягом багатьох років недостатніми темпами проводяться робо-
ти зі створення страхового фонду документів НаФ та фонду корис-
тування, зокрема переведення інформації на інші носії з метою її збе-
реження у разі втрати або пошкодження оригіналів та з відновлення 
згасаючих текстів, а також реставрація документів. відсутність у ар-
хівних установах ресурсів для оцифровування документів НаФ, сучас-
ного обладнання для приймання та зберігання електронних документів 
не дасть можливість забезпечувати збереження електронних архівних 
документів, а також надавати послуги громадянам та суспільству в 
електронному вигляді.

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

у 2013 році вжито заходи щодо поповнення національного ар-
хівного фонду документами, що всебічно відбивають усі аспекти життя 
суспільства. На постійне зберігання надійшло понад 472 тис. одиниць 
зберігання різних видів документів, що перевищує планові показники 
27%. Найкращі показники з приймання управлінської документації в 
ЦДаво, державних архівах Івано-Франківської, Запорізької, Донець-
кої, чернівецької областей.

Значну роботу провели експертно-перевірні комісії державних архі-
вів. Так, протягом 2013 року вони схвалили описи справ управлінської 
документації на 619 тисяч одиниць зберігання, погодили описи справ із 
кадрових питань (особового складу) на 454 тисячі одиниць зберігання. 

Експертні комісії всіх рівнів з 2013 року керуються новим пере-
ліком типових документів, що створюються під час діяльності держав-
них органів влади та органів місцевого самоврядування, інших установ, 
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання докумен-
тів, на підставі якого здійснюється експертиза цінності документів. у 
минулому році експертно-перевірними комісіями державних архівів 
погоджено майже 19 тис. номенклатур справ, складених на підставі 
цього переліку.

Забезпеченню збереженості соціально значущих документів сприя-
ло видання у минулому році “переліку видів документів, пов’язаних із 
забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до 
архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які 
не належать до джерел формування Національного архівного фонду”.

Є позитивні тенденції щодо покращення організації діловодства в 
установах. Так, після прийняття постанови кабінету Міністрів укра-
їни від 30 листопада 2011 року № 1242 “про затвердження Типової 
інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, раді 
міністрів автономної республіки крим, місцевих органах виконавчої 
влади” протягом 2012-2013 років активізувалася підготовка централь-
ними органами виконавчої влади типових інструкцій із діловодства для 
однорідних за характером діяльності підприємств, установ, організацій, 
що належать до сфери їх управління. Так, укрдержархівом погоджено 
21 типову інструкцію з діловодства, з них 5 – у 2013 році. 

Державні архіви та архівні відділи міських рад здійснюють контр-
оль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах 
формування НаФ. протягом року проведено понад 7 тисяч перевірок, 
серед них 3 тисячі комплексних.

разом із цим, у сфері формування Національного архівного фонду, 
як і в минули роки, багато невирішених питань. Незважаючи на рішен-
ня підсумкової колегії минулого року щодо забезпечення приймання 



поДІЯ 13

на постійне зберігання документів НаФ, що зберігаються понад уста-
новлені роки в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій, 
ситуація погіршилася.

Так, в архівних підрозділах юридичних осіб-джерел комплектуван-
ня державних архівних установ, архівних відділів міських рад цей по-
казник збільшився на один відсоток. проте, у зв’язку з урахуванням у 
звітній документації за 2013 рік відомостей, наданих Інститутом архі-
вознавства Національної бібліотеки україни ім. вернадського та галу-
зевими державними архівами, які раніше не звітувалися укрдержархі-
ву, загальна кількість справ, що зберігаються понад установлені роки 
в архівних підрозділах, збільшилася на 25 відсотків і складає майже 
2 мільйони 311 тисяч одиниць зберігання. 

через відсутність вільних площ в архівосховищах майже не комп-
лектуються державні архіви Херсонської, Закарпатської областей, 
міст києва та Севастополя. 

Державним архівам та архівним відділам міських рад слід більше 
уваги приділяти роботі із джерелами формування Національного архів-
ного фонду, зокрема веденню їх обліку на підставі відповідних списків, 
оскільки не завжди забезпечується повнота списків та внесення відпо-
відних змін до них. 

Необхідно посилити контроль за своєчасним упорядкуванням доку-
ментів в установах-джерелах формування НаФ. Так, лише 64 відсотків 
установ-джерел формування НаФ описали документи за встановлені 
роки та схвалили описи справ (слайд № 6). Є випадки, коли документи 
не описані за 15 і більше років. Це створює загрозу втрати документів 
НаФ.

окрім того, на виконання розпоряджень кабінету Міністрів украї-
ни, спрямованих на впровадження “електронного врядування” та елек-
тронного документообігу, архівним установам необхідно протягом 
2014-2015 років організувати та проконтролювати в органах виконавчої 
влади упорядкування паперових документів за встановлені роки для 
здійснення поступового переходу на електронний документообіг з ме-
тою забезпечення у подальшому одночасного описування електронних 
та паперових документів. 

повільно здійснюється підготовка центральними органами вико-
навчої влади та іншими центральними установами галузевих переліків 
документів зі строками зберігання, примірних і типових номенклатур 
справ для однорідних за характером діяльності підвідомчих підпри-
ємств, установ, організацій. 

Таке становище ускладнює проведення експертизи цінності галузе-
вої специфічної документації та її відбір на постійне зберігання.

Трапляються непоодинокі випадки, коли деякі міністерства видали 
галузеві переліки, типові інструкції з діловодства без їх погодження з 
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укрдержархівом, що суперечить законодавству. Ми змушені були іні-
ціювати скасування таких нормативних документів.

протягом року укрдержархівом було підготовлено та узгоджено із 
зацікавленими органами виконавчої влади три проекти постанов кабі-
нету Міністрів україни, спрямованих на унормування певних питань 
діловодства в органах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, підприємствах, установах, організаціях, а також дуже важливий 
документ – проект наказу Міністерства юстиції “про затвердження 
порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх під-
готовки до передавання на архівне зберігання”. Цей порядок регулює 
питання організації електронного документообігу із застосуванням 
електронного цифрового підпису, а також експертизи, описування і 
зберігання електронних документів. На жаль, ці нормативно-правові 
акти, у тому числі зазначений порядок, з різних причин досі не при-
йнято. Зараз вони знаходяться в Міністерстві юстиції.

Нині для державних архівів стає надзвичайно актуальною проблема 
прийняття електронних документів на постійне зберігання. укрдержар-
хівом разом із Центральним державним архівом електронних докумен-
тів та нашим галузевим науково-дослідним інститутом ужито заходів 
щодо нормативно-методичного забезпечення роботи з електронними 
документами. Слід зазначити, що українські архівісти у цих питаннях 
є щонайпершими серед країн колишнього СрСр. Нашими дослідження-
ми цікавляться, наш досвід переймають архівісти інших країн. 

проте, на жаль, через відсутність належного фінансування архівні 
установи на сьогодні не забезпечені сучасним обладнанням для при-
ймання на постійне зберігання електронних документів. украй не ви-
стачає фахівців з інформаційних технологій, які не залишаються пра-
цювати в архівній галузі через низьку заробітну плату. 

через брак фінансування протягом 2013 року значних зрушень не 
відбулося й у сфері інформатизації архівної галузі.

кількість серверів у галузі складає 34 одиниці, 16 державних ар-
хівних установ взагалі не мають серверів. кількість комп’ютерів збіль-
шилась до 1056 одиниць або на 4,5 відсотків. кількість комп’ютерів, 
об’єднаних у локальні мережі, зросла на 10 відсотків. проте, загалом у 
локальні мережі об’єднано лише 75 відсотків комп’ютерів. Доступ до 
мережі Інтернет забезпечено з трохи більше ніж половини комп’ютерів, 
зростання цього показника за 2013 рік – 21 відсоток. 

20 архівних установ виконали рішення колегії 2011 року щодо ре-
єстрації сайтів в архівному домені україни, 32 установи зареєстровані 
в урядовому домені. 

погіршилася ситуація з захистом веб-сайтів архівних установ. про-
тягом звітного року відбулось щонайменше чотири випадки компроме-
тації сайтів державних архівів, що супроводжувалось несанкціонова-



поДІЯ 15

ною зміною веб-сторінок, утратою керування сайтами з боку архівів, 
або зараженням веб-сайтів комп’ютерними вірусами, внаслідок чого 
сайти заражали комп’ютери відвідувачів і потрапляли в “чорні списки” 
пошукових серверів. 

Засоби для регулювання доступу з робочих комп’ютерів до ресур-
сів мережі Інтернет, згідно із звітами, впроваджено лише в 11 архів-
них установах, співробітники решти установ використовують доступ 
до мережі абсолютно неконтрольовано, що призводить до зараження 
комп’ютерів вірусами й порушення елементарних вимог щодо захисту 
інформації.

офіційний сайт ЦДаво україни з ресурсами, які є власністю дер-
жави, знаходиться на сервері за кордоном.

Значна кількість державних архівних установ продовжує користу-
ватись безкоштовними сервісами електронної пошти, котрі не забезпе-
чують захист інформації, що є власністю держави, і ситуація протягом 
року погіршилась. 

у звітному році усі держархіви оцифровували довідковий апарат та 
архівні документи, однак різними темпами та з неоднаковою ефектив-
ністю. у галузі експлуатуються 14 книжкових сканерів, є можливість 
оцифровувати архівні ресурси, але постають питання організації про-
цесів переведення архівних фондів в електронну форму, ефективного 
та зручного доступу, захисту та надійного зберігання інформації.

Сховища для зберігання електронної інформації мають лише 5 дер-
жавних архівів: ЦДІак, ЦДкФФа, держархіви волинської, Донецької 
та київської областей. в інших державних архівах відсутні централізо-
вані сховища даних для зберігання цифрових зображень. Це унемож-
ливлює ефективне використання вже наявної інформації та її захист від 
пошкодження або втрати внаслідок як помилок або несанкціонованих 
дій персоналу, так і технічних аварій.

Необхідно також ужити заходів щодо запобігання втраті інформа-
ційного ресурсу шляхом організації зберігання усіх файлів на серверах 
та впровадження технологій захисту інформації в інформаційних сис-
темах, зокрема регулярного автоматичного страхового копіювання на 
надійні носії. На сьогодні лише в ЦДкФФа наявні засоби резервного 
копіювання інформації на магнітних стрічках. Також обов’язково пови-
нні бути призначені особи, відповідальні за захист інформації. 

Необхідно пам’ятати про обов’язковість побудови комплексної 
системи захисту інформації в укрдержархіві та архівних установах. Цю 
проблему слід вирішити якнайскоріше, оскільки будь-які архівні про-
екти повинні реалізовуватися із сертифікованим захистом інформації. 
Необхідно передбачити кошти на побудову кСЗІ в бюджетних запитах 
на 2015 рік.

Спеціалістами укрдержархіву та ЦДЕа наприкінці 2013 року здій-
снено заходи з розробки електронної версії Центрального фондового 
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каталогу та наповнення даними, отриманими в електронній формі від 
держаних архівів україни. Ця база даних має стати першим етапом у 
створенні інформаційної системи “архівні фонди україни”, яка також 
потребуватиме відповідної системи захисту.

Також дуже гостро стоїть питання легалізації програмного забез-
печення, і уряд приділяє цьому все більшу увагу. протягом 2014 року 
необхідно здійснити легалізацію усього програмного забезпечення, що 
використовується в архівній установі, зокрема й програм антивірусного 
захисту як для окремих комп’ютерів, так і для серверів, або замінити на 
аналоги, які не потребують ліцензування.

отже, у 2014 році державним архівним установам належить при-
ділити увагу побудові підвалин власних інформаційних систем як 
складових галузевої системи, зокрема впровадити сервери, завершити 
побудову локальних мереж і підключити до них усі комп’ютери, крім 
тих, де обробляється інформація з обмеженим доступом, та приділити 
особливу увагу питанням захисту інформації в усіх аспектах – від про-
тидії несанкціонованому використанню, витоку службової інформації 
до запобігання незворотним утратам напрацьованих інформаційних ре-
сурсів. 

2013 рік у діяльності архівних установ характеризувався збільшен-
ням показників у напрямку здійснення інформаційної політики та 
проведення іміджевих заходів, активізацією співпраці із громад-
ськістю.

Минулого року архівними установами значно перевиконано всі 
планові показники з використання інформації документів НаФ.

Наприкінці року наказом Мін’юсту затверджено новий порядок 
користування документами Національного архівного фонду україни, 
що належать державі, територіальним громадам.

Майже до 414,5 тис. зросла кількість запитів, що надійшли протя-
гом року на виконання до архівних установ. Було розглянуто понад 61 
тис. тематичних, майже 34 тис. – за актами цивільного стану, близько 
2 тис. – генеалогічних, майже 317,5 тис. – соціально-правового харак-
теру.

Найбільше запитів соціально-правового характеру виконано 
ЦДаво, ЦДаГо, ЦДІал, держархівами в автономній республіці 
крим, Дніпропетровської, Донецької, житомирської, Івано-Фран-
ківської, львів ської, Миколаївської, одеської, Сумської, черкаської, 
чернівецької та чернігівської областей.

Серед архівних відділів райдержадміністрацій від 6 тис. до 15,3 тис. 
запитів соціально-правового характеру виконано архівними відділами 
вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, львівської, одеської, 
рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської областей; серед ар-
хівних відділів міськрад від 6 тис. до 21,4 тис. запитів виконано архів-
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ними відділами міськрад автономної республіки крим, Дніпропетров-
ської, Запорізької, луганської, Сумської областей.

Традиційно перевиконано планові показники з підготовки виставок 
документів: загальна кількість виставок – 1 703 (на 12,5% більше, ніж 
минулого року), з яких 118 підготовлено центральними державними 
архівами, 482 – держархівами областей, мм. києва і Севастополя, 833 – 
архівними відділами райдержадміністрацій, 270 – архівними відділами 
міськрад. Найактивніше працювали в цьому напрямі ЦДаво, ЦДІак, 
ЦДкФФа, ЦДаЗу, держархіви в автономній республіці крим, За-
карпатській, кіровоградській, Миколаївській, полтавській, Тернопіль-
ській, Херсонській, Хмельницькій областях. 

упродовж 2013 року в читальних залах архівних установ зареє-
стровано майже 25,5 тис. користувачів, у тому числі 1 363 іноземних 
користувачів, яким було видано для роботи 479 406 справ (на 10% біль-
ше, ніж минулого року).

За генеалогічною тематикою в читальних залах державних архівів 
працювало 3 408 дослідників (на 5% більше, ніж у 2012 році).

Слід відзначити участь укрдержархіву та державних архівних уста-
нов у виконанні заходів із вшанування знаменних та пам’ятних дат, 
насамперед хід підготовки та результати проведеної роботи до 70-річчя 
звільнення столиці україни – м. києва від фашистських загарбників та 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

На виконання указу президента україни від 19 жовтня 2012 року 
№ 604 “про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення 
україни від фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у вели-
кій вітчизняній війні 1941–1945 років” затверджено план заходів Дер-
жавної архівної служби та державних архівів на 2013–2015 роки щодо 
участі у підготовці та відзначенні цих історичних подій. 

Було проведено прес-конференцію укрдержархіву на тему “опри-
люднення документів про події великої вітчизняної війни 1941–1945 
років у науково-популярних та наукових виданнях, підготовлених дер-
жавними архівними установами україни”, відкрито виставку фото- та 
архівних документів “Документальні свідчення партизанської війни” 
до Дня партизанської слави. особливістю цьогорічної експозиції став 
її міжнародний характер. До експозиції виставки увійшли разом із до-
кументами Центрального державного архіву громадських об’єднань 
україни матеріали з фондів державних архівів російської Федерації та 
республіки Білорусь.

5 листопада 2013 року у Центральному державному архіві громад-
ських об’єднань відкрито українсько-російську виставку документів і 
фотоматеріалів до 70-ї річниці визволення києва від фашистських за-
гарбників “київ у полум’ї війни. До 70-ї річниці визволення столиці 
україни від фашистських загарбників”. Експозиція виставки побудова-
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на на основі маловідомих документів і фотоматеріалів із фондів восьми 
державних архівів україни та російської Федерації.

Триває підготовча робота до відзначення 70-річчя звільнення те-
риторії україни від фашистських загарбників, планується виставка 
фото- та архівних документів, до експозиції якої увійдуть документи 
центральних державних, обласних, мм. києва та Севастополя архівів, 
до участі також запрошено архівістів Білорусі та росії.

Задля всебічного висвітлення та святкування 200-річчя від дня на-
родження Тараса Шевченка та на виконання низки розпорядчих доку-
ментів укрдержархівом затверджено наказ “про участь державних ар-
хівних установ у заходах з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка”, розроблено та затверджено план за-
ходів із підготовки виставки фото- та архівних документів до 200-річ-
чя від дня народження Тараса Шевченка та круглого столу “життя та 
творча спадщина Т. Г. Шевченка”.

укрдержархівом передано Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки цифрові копії фото- та ві-
деоматеріалів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву 
україни ім. Г. С. пшеничного та російського державного архіву кіно-
фотодокументів для використання при підготовці всеукраїнського те-
левізійного Шевченківського уроку.

Також укрдержархів та державні архівні установи активно співп-
рацювали з Національним центром “Мала академія наук україни” зі 
створення навчально-освітнього інтернет-порталу “Тарас Григорович 
Шевченко”.

в укрінформі відбулася прес-конференція “життя та діяльність Та-
раса Шевченка в архівних документах”, 27 лютого 2014 року відкрито 
виставку фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народжен-
ня Тараса Шевченка “На вічному шляху до Тараса”, в експозиції якої 
використано документи і матеріали 23 державних архівів україни, ка-
захстану, литви польщі, росії, Національного музею Тараса Шевченка 
та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка.

відповідно до плану спільних заходів Державної архівної служби 
україни і Федерального архівного агентства на 2014–2016 роки перед-
бачена публікація художнього альбому про Т. Г. Шевченка. 

Серед виставкових проектів 2013 року ЗМІ та громадськістю також 
відзначено такі виставки міжнародного характеру, як: документальна 
виставка “Столиця україни - м. київ в архівних документах та мате-
ріалах”, підготовленої за документами ЦДаво, ЦДаМлМ, ЦДІак, 
ЦДкФФа, Держархіву м. києва, що відбулася у м. парижі в укра-
їнському культурно-інформаційному центрі при посольстві україни у 
Франції; спільну українсько-вірменську документальну виставку “ві-
рменські церкви криму”, що відкрилася у Національному архіві вірме-
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нії; спільну українсько-російську виставку архівних документів “одеса 
наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.”, що відкрилася у приміщенні 
одеського історико-краєзнавчого музею.

Делегації українських архівістів 2013 року взяли участь у роботі 
2-го засідання українсько-китайської підкомісії з питань співробітни-
цтва у сфері культури (пекін, кНр), щорічної конференції Міжнарод-
ної ради архівів “облік, прозорість та доступ до інформації” (Брюс-
сель, Бельгія), щорічної тристоронньої зустрічі керівників державних 
архівних служб україни, росії та Білорусі за участі директорів архівних 
установ цих держав (Брест, республіка Білорусь). Загалом за участі ке-
рівництва укрдержархіву на виконання доручень кабінету Міністрів 
україни 2013 року відбулося 9 службових відряджень за кордон.

2013 року підписано Договір про співробітництво між Державною 
архівною службою україни та Державними архівами Бельгії, протокол 
про затвердження та план спільних заходів Державної архівної служ-
би україни і Федерального архівного агентства (російська Федерація) 
на 2014–2016 роки, угоду про співробітництво між Державною архів-
ною службою україни та Державним архівним управлінням китайської 
Народної республіки в архівній сфері, угоду про співробітництво між 
Державною архівною службою україни та Державним архівом респу-
бліки Македонія. 

активною 2013 року була робота з громадськістю, проведено три 
спільних засідання Громадської та Науково-експертної рад при ук-
рдержархіві, на яких розглянуто 10 нормативно-правових актів, підго-
товлених працівниками укрдержархіву, керівництво Державної архів-
ної служби брало участь у 29 заходах за участі громадськості та засобів 
масової інформації (прес-конференції, інтерв’ю, брифінги, круглі сто-
ли, інші інформаційні заходи).

у 2013 році державні архівні установи підготували і провели 
407 радіопередач (на 31 % більше від плану), 428 телепередач (на 
164 % більше від плану), на сторінках періодичної преси опублікова-
но 1457 документальних публікації (на 39 % більше від плану). Також 
центральними держархівами та держархівами областей підготовлено 
237 радіопередач, 357 телепередач, 489 публікацій у пресі.

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

Традиційною є участь керівництва у прямій телефонній лінії ка-
бінету Міністрів україни, Голова укрдержархіву о. п. Гінзбург узяла 
участь у телепрограмах “Соціальний статус” телеканалу “Тоніс”, “про 
головне” телеканалу “перший національний”, “власний погляд” пар-
ламентського телеканалу “рада”; радіопередачах “порядок денний” 
першого каналу українського радіо, “відкрита студія” Національної 
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радіокомпанії україни та дала інтерв’ю газетам “урядовий кур’єр”, 
“робоча газета” тощо.

Діяльність укрдержархіву та державних архівних установ його 
системи висвітлювалась в ефірі телеканалів “перший національний”, 
“Інтер”, “Тоніс”, “культура”, “київ”, БТБ, уТр.

крім того, за підтримки укрдержархіву, в ЦДаМлМ продовжу-
ється робота з реалізації літературно-музичного проекту “Мистецькі 
зустрічі в архіві-музеї”, у рамках якого проводяться виступи відомих 
українських та зарубіжних музикантів-виконавців, творчі вечори пись-
менників, художників та композиторів із залученням документальних 
матеріалів з фондів архіву.

взаємодія установ СФД із засобами масової інформації та громад-
ськими організаціями носить обмежений характер, що пояснюється 
специфікою їхньої діяльності. основна форма інформування про їх ді-
яльність – розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та 
публікація фахових статей у науково-технічних журналах, збірниках 
матеріалів наукових конференцій певної тематики. 

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

офіційний веб-портал укрдержархіву забезпечує реалізацію ін-
формаційної політики Державної архівної служби, Державного депар-
таменту СФД та державних архівних установ, оперативно оприлюд-
нює рішення керівництва укрдержархіву щодо найважливіших питань 
функціонування та розвитку архівної сфери. Станом на кінець грудня 
2013 року обсяг інформації на офіційному веб-порталі збільшився з 18 
ГБ (2012 рік) до 28 ГБ, кількість відвідувачів на добу залишилася на 
рівні 2012 року до 3 тисяч. кількість відвідувань за рік у поточному 
році становить 926.317 відвідувань, що на 9 тисяч більше ніж минуло-
го року. Громадяни україни становлять близько 75% усіх відвідувачів 
офіційного веб-порталу, що дорівнює показнику за 2012 рік. решта – 
представники понад 120 держав світу.

упродовж 2013 року значно покращились показники наявності 
інформації офіційних веб-сайтів державних архівних установ. Найви-
щі показники в уНДІаСД, ЦДкФФа, ЦДНТа, ЦДаМлМ, ЦДаЗу, 
ЦДЕа, держархівах ар крим, волинської, Донецької, Закарпатської, 
Запорізької, Івано-Франківської, київської, кіровоградської, луган-
ської, Миколаївської, рівненської, Сумської, Тернопільської, Харків-
ської, Херсонської, Хмельницької, черкаської, чернівецької, чернігів-
ської областей, м. києва.
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підготовка державними архівними установами збірників докумен-
тів, наукових розвідок, монографій, біографічних та довідкових видань 
була спрямована на виконання перспективного плану науково-видав-
ничої роботи на 2009–2013 рр. та програми підготовки архівних довід-
ників на 2011–2013 рр.

у 2013 році відбулося 4 засідання Науково-видавничої ради при 
укрдержархіві, на яких розглянуто та рекомендовано до друку довід-
кові видання та збірники документів, підготовлені уНДІаСД, ЦДаво, 
ЦДаМлМ, держархівів житомирської, Івано-Франківської, Херсон-
ської, чернівецької областей.

в електронному вигляді на офіційному веб-сайті уНДІаСД пред-
ставлено довідники: “реєстр розсекречених архівних фондів україни 
(ЦДаво україни): міжархівний довідник. Т. 2. кн. 1”, “реєстр роз-
секречених архівних фондів україни (фонди розсекречені в 2004–
2010 рр.): міжархівний довідник” та “архівна україніка у федеральних 
архівах росії: реєстр архівних фондів”.

Серед довідників, що вийшли друком у 2013 році, слід відзначити: 
“Державний архів Запорізької області: анотований реєстр. Фонди до-
радянського періоду. Т. 1”, “Державний архів Івано-Франківської об-
ласті: анотований реєстр описів. Т. 1: фонди періоду до 1939 року”, 
“Німці Миколаївщини у 20–30-х роках ХХ століття: анотований реєстр 
документів”, “Державний архів одеської області. Фонди особового по-
ходження: путівник”. Завершено роботу над путівником Держархіву 
Миколаївської області.

2013 року побачили світ такі видання: “українська ідентичність і 
мовне питання в російській імперії: спроба державного регулювання…”, 
“Історія роду квіток”, “луцька замкова книга 1560–1561 рр.”, “війна 
1914–1917 рр.: З особистого фотоальбому генерала графа Ф. келлера”, 
“Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів”, “Селянська 
правда Івана Цвеня…”, “Наша історія. адміністративно-територіальний 
устрій, суспільно-політична історія козятинщини в контексті історії 
україни…”, “Дніпропетровськ періоду окупації”, “Державно-церков-
ні відносини та становище руської православної церкви на Дніпропе-
тровщині…”, “карпатська україна: епоха в добі”, “Історія Мукачева 
чехословацької доби…”, “пам’ятники о. С. пушкіну в Закарпатті…”, 
“полтавській області – 75 років”, “подоляни в роки великої вітчизня-
ної війни”, “Не підлягає забуттю. Нацистський окупаційний режим на 
черкащині..” та інші.

Традиційно в центрі уваги громадськості знаходяться питання до-
ступу до архівних документів.

відповідно до звітних даних за 2013 рік співробітниками держар-
хівів було переглянуто понад 10 тис. справ (понад 99 тис. документів), 
проведено 98 засідань експертних комісій, було скасовано грифи се-
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кретності близько 20 тис. справ (70 тис. документів), знижено грифи 
секретності 337 справ.

Станом на 01.01.2014 загальна кількість секретних справ, котрі зна-
ходяться на державному зберіганні в архівних установах україни, скла-
дає 10749 справ, що становить 0,26% від загальної кількості справ, що 
знаходяться на зберіганні в держархівах.

Найбільш активно у 2013 році робота з розсекречення архівних до-
кументів колишнього СрСр проводилась ЦДаво україни, держархіва-
ми Донецької, рівненської, Харківської областей. 

науково-дослідна та методична робота державних архівних 
установ та установ сФд у сучасних умовах є базою розвитку архівної 
галузі та системи страхового фонду документації і спрямовується на ви-
конання основних функціональних завдань, забезпечення пріоритетних 
напрямків діяльності архівних установ та установ страхового фонду до-
кументації.

основні наукові розробки, над якими працювали державні архівні 
установи у 2013 році, були спрямовані на нормативне та методичне за-
безпечення архівної справи та діловодства. 

Найбільша кількість розробок (40 %) була спрямована на науково-
методичне забезпечення пріоритетного напрямку діяльності архівних 
установ щодо забезпечення збереженості та державного обліку доку-
ментів НаФ. Цей показник у порівнянні з минулорічним збільшився 
на 10 %.

Значна частина науково-методичних розробок у 2013 році була на-
правлена на нормативно-методичне забезпечення організації експерти-
зи цінності документів, якісне формування Національного архівного 
фонду.

продовжують залишатися пріоритетними напрямами досліджень 
проблеми запровадження електронного документообігу та архівного 
зберігання електронних документів.

водночас слід зазначити, що план науково-дослідної та методичної 
роботи державними архівними установами виконано не у повному об-
сязі.

причиною невиконання планових показників є недостатня якість 
підготовки державними архівними установами методичних розробок та 
незавжди обґрунтоване планування методичної роботи. 

поліпшилася якість підготовки розробок, які подаються на розгляд 
Нормативно-методичної комісії. 

З метою заохочення наукових досліджень у сфері архівознавства, 
археографії і документознавства укрдержархівом проведено два фахо-
вих конкурси.

премію імені в. веретенникова у номінації археографія, архівна 
евристика присуджено науковому виданню “війна 1914–1917 рр. Із 
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особистого альбому генерала графа Ф.а. келлера”, підготовленому 
ЦДкФФа ім. Г. С. пшеничного.

у порівнянні з минулим роком кількість державних архівних уста-
нов, що подали роботи для участі у конкурсі науково-методичних і 
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, ар-
хеографії, зросла з 6 до 16, що свідчить про зростання зацікавленості 
держархівів до науково-методичної роботи.

першу премію із врученням дипломів І ступеня присуджено праців-
никам ЦДаво та ЦДЕа за підготовку методичних рекомендацій “До-
ступ державних архівів до електронних документів, що знаходяться на 
зберіганні у Центральному державному електронному архіві україни”. 

Другу премію із врученням дипломів ІІ ступеня присуджено на-
уковцю уНДІаСД за підготовку методичних рекомендацій “вимоги до 
підготовки довідкових архівно-археографічних видань”. 

Третю премію із врученням дипломів ІІІ ступеня присуджено пра-
цівникам Держархіву Хмельницької області за підготовку макету об-
ласної пересувної історико-документальної виставки “Хмельниччина в 
роки великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, з науково-довідковим 
виданням “Хмельниччина в роки великої вітчизняної війни (1941–
1945 рр.) або поділля очима солдатів вермахту”.

Наукова та науково-технічна діяльність у сфері страхового фонду 
документації україни протягом 2013 року здійснювалася НДІ мікро-
графії за Тематичним планом наукових робіт, відповідно до якого здій-
снювалося виконання 21 наукової роботи, з них: завершено у 2013 році 
в повному обсязі 9 робіт; згідно з вимогами технічних завдань буде 
продовжено роботу над 12 науковими роботами.

За напрямом “Технологічне забезпечення СФД україни” у 2013 році 
виконувалося 6 наукових робіт щодо забезпечення спеціальних установ 
СФД та архівних установ україни сучасними технологіями (методами) 
виготовлення і зберігання документів СФД. відповідно до вимог тех-
нічних завдань за цим напрямом завершено та прийнято 3 наукові ро-
боти. 

За напрямом “розроблення автоматизованої інформаційної системи 
СФД україни” виконувалося 6 наукових робіт із розроблення спеціа-
лізованого програмного забезпечення, що використовують спеціальні 
установи СФД. Завершено виконання та впроваджено результати 3 на-
укових робіт.

За напрямом “Нормативне забезпечення СФД україни” виконува-
лося 9 наукових робіт щодо удосконалення та розвитку нормативної 
бази державної системи СФД, із них завершено у 2013 році виконання 
3 наукових робіт.

у 2013 році НДІ мікрографії проаналізовано 36 міжнародних стан-
дартів: п’ять чинних міжнародних стандартів на стадії перегляду та 31 
проект міжнародних стандартів ІSо на різних стадіях розроблення. 



поДІЯ24

основні завдання щодо створення страхового фонду документа-
ції, інші закріплені завдання і функції Департаменту та установ СФД в 
цілому виконано. Формування страхового фонду документації україни 
здійснюється на плановій основі шляхом розроблення та реалізації га-
лузевих і регіональних програм створення страхового фонду докумен-
тації.

у 2013 році прийнято постанову кабінету Міністрів україни від 
10.04.2013 № 252 “про внесення змін та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких постанов кабінету Міністрів україни”, накази 
Міністерства юстиції від 02.04.2013 № 618/5 “про затвердження поло-
ження про організацію наукової і науково-технічної діяльності Держав-
ної архівної служби україни у сфері страхового фонду документації 
україни”, від 29.11.2013 № 2541/5 “про затвердження положення про 
організацію та проведення інспекційних перевірок у сфері страхового 
фонду документації”.

протягом 2013 року затверджено 8 галузевих програм та доповнень 
до галузевих програм та 19 регіональних програм створення страхового 
фонду документації. 

крім перелічених регіональних програм створення СФД, затвер-
джених у 2013 році, Департаментом СФД у 2013 році отримано 3 про-
грами, що затверджені наприкінці 2012 року.

За 2013 рік створено страховий фонд документації на 1603 (2012 
рік – 1904) вироби та об’єкти. 

За звітний період до бази даних Державного реєстру потенційно 
небезпечних об’єктів внесено відомості про 922 об’єкти, оновлені дані 
про 1522 об’єкти, вилучено з реєстру 239 об’єктів. Станом на 20.12.2013 
до бази даних реєстру внесено інформацію про 24565 об’єктів.

відділом контролю за додержанням законодавства у сфері форму-
вання та ведення страхового фонду документації було перевірено до-
тримання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації 
41 суб’єктом державної системи СФД. 

видано 900 актів закладення проектної (робочої) документації до 
страхового фонду документації україни та оформлено 2422 Свідоцтва 
про реєстрацію потенційно небезпечних об’єктів.

роботи щодо реалізації Державної програми формування страхо-
вого фонду документації на продукцію спеціального призначення на 
2005-2014 роки протягом 2013 року виконувалися відповідно до планів 
виготовлення та передачі на зберігання документів СФД регіональних 
центрів СФД за Державною програмою.

З початку реалізації станом на 01.01.2014 відсоток виконання галу-
зевих програм створення СФД з урахуванням Державної програми (47 
програм) складає майже 47%, регіональних (131 програма) – 60%.

плани з передачі на зберігання документів СФД виконали всі ре-
гіональні центри СФД, крім кримського, у якого відсоток виконання 



поДІЯ 25

плану складає 61 %. у зв’язку з цим, удруге поспіль загальний річний 
плановий показник із передачі на зберігання документів СФД по сис-
темі не виконано (відсоток виконання – 97%), падіння у порівнянні з 
фактичним обсягом робіт за 2012 рік склало 11%.

відсоток передачі на зберігання документів СФД із першого 
пред’явлення складає 99,64%.

Фактична чисельність працівників регіональних центрів СФД у 
2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком – на 6%. п’ять регіо-
нальних центрів СФД у 2013 році протягом від двох до шістьох місяців 
вимушені були працювати за неповним робочим тижнем.

у 2013 році найважливіші питання діяльності державної системи 
СФД залишилися невирішеними, а саме:

– забезпечення надійного зберігання страхового фонду документа-
ції україни;

– внесення змін до Закону україни “про страховий фонд докумен-
тації україни” (далі – Закон) та прийняття інших нормативно-
правових актів сфери СФД;

– фінансування Департаменту та установ СФД у розмірах нижчих 
від мінімальних потреб, що не дозволило виконати покладені за-
вдання і функції в повному обсязі;

– врахування у нормативно-правовій базі сфери будівництва вимог 
щодо обов’язковості закладення до СФД документації на закін-
чені будівництвом (реконструкцією) об’єктів при введенні їх в 
експлуатацію.

Загальний обсяг фінансування з Державного бюджету україни 
укрдержархіву, центральним державним архівним установам, бюджет-
ним установам системи страхового фонду документації, Держархіву в 
автономній республіці крим, державним архівам областей, міст києва 
і Севастополя в 2013 році становив 156 587 тис. грн. 

З них видатки на оплату праці (з нарахуваннями) становили 130 152 
тис. грн., на оплату комунальних послуг – 9 957 тис. грн., поточні ви-
датки – 16 472 тис. грн.

видатки, передбачені у Державному бюджеті україни на 2013 
рік укрдержархіву за програмою 3600000 “Державна архівна служ-
ба україни” на загальну суму понад 84 млн. грн., спрямовувалися на 
забезпечення найнагальніших потреб установ, що належать до сфери 
управління укрдержархіву. у 2013 році укрдержархівом виконувалось 
3 бюджетні програми. За рахунок коштів загального та спеціального 
фондів Державного бюджету забезпечувалось виконання основних на-
прямів діяльності за кожною бюджетною програмою. 

На жаль, виділене фінансування не забезпечувало у повному об-
сязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності державних 
архівних установ та установ страхового фонду документації, зокрема 
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здійснення заходів з охорони архівних приміщень забезпечувало 60 % 
від загальної потреби, фінансування комунальних послуг забезпечува-
ло 55 % від загальної потреби.

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

На фінансування Державного архіву в автономній республіці крим, 
держархівів областей, міст києва і Севастополя у Державному бюджеті 
було передбачено видатки по загальному фонду на суму – 71 847 тис. 
грн., фактично спрямовано – 69 942 тис. грн. 

З них видатки на оплату праці (з нарахуваннями) становили – 
58 251 тис. грн., на оплату комунальних послуг – 6 647 тис. грн., на 
інші поточні видатки – 5 043 тис. грн.

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

від надання платних послуг центральні державні архівні уста-
нови та установи страхового фонду документації отримали понад 
11 млн. грн. Найактивніше у цьому напрямку працювали північний рЦ 
(1,5 млн. грн.), Донбаський рЦ (1,3 млн. грн.), північно-східний рЦ 
(1,2 млн. грн.), ЦДаво (514 тис. грн.), ЦДІал (463 тис. грн.), ЦДкФФа 
(454 тис. грн.), ЦДаГо (352 тис. грн.).

від надання платних послуг на спецрахунки Держархіву в авто-
номній республіці крим, держархівів областей, міст києва і Севасто-
поля надійшло 6,4 млн. грн. (на 489 тис. грн. менше ніж в минулому 
році). Найвагоміших результатів досягли держархіви м. києва (726 тис. 
грн.), полтавської (533 тис. грн.), Тернопільської області (497 тис. грн.).

аналіз обсягів надходження коштів засвідчив, що внаслідок ефек-
тивного надання платних послуг держархіви м. києва, полтавської, 
Тернопільської областей в середньому майже четверту частину свого 
бюджетного фінансування у 2013 році поповнили додатково для по-
треб установи.

Недостатньо проводилася ця робота в держархівах луганської та 
черкаської областей, де від надання платних послуг надійшло лише 
відповідно 32 тис. грн. та 26 тис. грн., також слід зазначити, що в по-
рівнянні з минулим роком надходження коштів від надання платних 
послуг зменшилися.

робота щодо забезпечення стабільності кадрового складу, залу-
чення і збереження кваліфікованих кадрів, підвищення професіоналізму 
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трудових колективів постійно знаходиться в центрі уваги керівництва 
укрдержархіву та керівників установ галузі. Діяльність укрдержархіву 
спрямовувалась на практичну реалізацію завдань, визначених актами і 
дорученнями президента україни та кабінету Міністрів україни у сфе-
рі державної кадрової політики та здійснення контролю за їх виконан-
ням, а також дотримання вимог антикорупційного законодавства.

укомплектованість кадрами установ галузі становить 97,5%. Ста-
тус державних службовців мають 46% працівників галузі. плинність 
кадрів у порівнянні з 2012 роком зменшилася на 2% і становить 10%. 

73% фактичної чисельності працівників мають повну вищу освіту. 
кваліфікаційні вимоги до освіти і стажу роботи в установах дотримані. 
Найчисельнішою залишається вікова група від 46 до 55 років, що ста-
новить 30% загальної кількості працюючих, а це працівники з уже на-
явним професійним досвідом. працівникам створено відповідні умови 
для їх безперервного навчання, підвищення кваліфікації, професійного 
розвитку та службової кар’єри. керівництвом підтримується навчання 
молодих фахівців в аспірантурі. Науковий ступінь присуджено 81 осо-
бі. вчене звання присвоєно 16 особам. 29 працівників мають почесні 
звання.

З метою популяризації архівної роботи, залучення молоді до робо-
ти в архівних установах створювалися умови для проходження стажу-
вання та практики студентами вищих навчальних закладів. організову-
вались зустрічі керівництва архіву з випускниками шкіл та студентами 
внз.

Шановні колеги! 
Минулий рік не був для нас простим, але, як ви почули з доповіді, 

у деяких напрямках діяльності нам вдалося досягти вагомих результа-
тів. Дозвольте подякувати вам за виконану роботу. впевнена, що в на-
ступному році ми також виконаємо ті завдання, які перед нами ставить 
суспільство і держава. 

Складностей перед нами стоїть багато, але є й шляхи їх подолан-
ня. Тому я закликаю всіх вас, шановні колеги, об’єднати наші зусилля, 
підтримувати один одного, спільно вирішувати проблеми, залишатися 
професіоналами і не втрачати оптимізму!

підсумки 2012 року і завдання на 2013 рік викладено у звіті та про-
екті рішення колегії. прошу його підтримати.
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р І Ш Е Н Н Я
к о л Е Г І Ї  Д Е р ж а в Н о Ї  а р Х І в Н о Ї

С л у ж Б и  у к р а Ї Н и
м. київ  18 березня 2014 р. 

Про підсумки роботи
архівних установ та установ страхового фонду документації

у 2013 році та завдання на 2014 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови укрдержархіву Гінз-
бург о. п., колегія відзначає, що діяльність структурних підрозділів 
укрдержархіву, установ, які перебувають у сфері його управління, у 
2013 році була спрямована на реалізацію державної політики у сфері 
архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної 
системи страхового фонду документації.

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

розроблено проекти законів україни “про внесення змін до статті 
6 Закону україни “про страхування” (внесено на розгляд верховної 
ради україни) та “про внесення змін до Закону україни “про страхо-
вий фонд документації україни”.

підготовлено 6 проектів постанов кабінету Міністрів україни та 
22 проекти наказів. приведено у відповідність до вимог чинного за-
конодавства 15 наказів.

Державним бюджетом україни на 2013 рік укрдержархіву та уста-
новам, що належать до сфери його управління, було виділено 98,167 
млн. грн. 

відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні важливих питань 
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

Тривали роботи з будівництва нового приміщення Держархіву Тер-
нопільської області (освоєно 5,7 млн. грн.). 

поліпшили умови зберігання документів 44 архівних відділи рай-
держадміністрацій і міських рад шляхом заміни або отримання додат-
кових приміщень. 

проведено ремонт 70 приміщень у 68 архівних установах. відре-
монтовано понад 5,7 тис. кв. м площ. 

протяжність стелажних полиць в архівосховищах архівних установ 
збільшено на 4241,56 пог. м. 

архівними установами вживалися заходи щодо посилення охорон-
ного та протипожежного режимів. у 19 архівних установах установ-
лено охоронну сигналізацію, ще у 13 – відремонтовано наявні сигна-
лізації, встановлено пожежну сигналізацію у 17 архівних установах, у 
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16 – відремонтовано наявні пожежні сигналізації. у 2 архівних устано-
вах установлено автоматичні системи пожежогасіння.

оброблено вогнезахисним розчином 1257,4 пог. м. дерев’яних кон-
струкцій у 13 архівних установах.

вживалися заходи щодо забезпечення температурно-вологісного 
режиму для зберігання документів у архівосховищах. Системи конди-
ціювання та вентиляції повітря встановлено в 10 архівних установах, у 
2 – відремонтовано наявні системи. 

приділялася значна увага обліку фондів і документів НаФ, що збе-
рігаються в архівних установах, поліпшенню роботи з ведення обліко-
вих документів, уточненню складу і обсягу фондів. 

під час проведення перевірки наявності документів перевірено по-
над 3 млн. одиниць зберігання. 

відреставровано 228 тис. аркушів, відремонтовано понад 1 млн. ар-
кушів документів з паперовою основою. 

виявлено 56 документів НаФ, які можуть бути віднесені до уні-
кальних документів. 

архівні установи виконали завдання з комплектування всіма ви-
дами документів. На постійне зберігання надійшло 472240 од. зб., з 
них 455008 од. зб. управлінської документації, 3629 од. зб. документів 
особового походження, 4004 од. зб. науково-технічної документації, 
9599 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів. окрім того, прийнято 
127329 од. зб. з особового складу від ліквідованих підприємств, уста-
нов і організацій. 

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловод-
ства та організації зберігання документів в архівних підрозділах уста-
нов – джерел формування НаФ. Державними архівними установами 
проведено 7265 перевірянь роботи служб діловодства, експертних ко-
місій та архівних підрозділів (з них – 3057 комплексних, 1967 тематич-
них і 2241 контрольних). 

архівними установами виконано 61 137 тематичних запитів, 33 904 
запити за актами цивільного стану та 1 994 генеалогічних запити.

розглянуто 317 453 запити соціально-правового характеру, що май-
же на 112 тис. перевищує плановий показник. З них на 89% запитів 
надано позитивну відповідь.

Делегації українських архівістів взяли участь у роботі 2-го засідан-
ня українсько-китайської підкомісії з питань співробітництва у сфері 
культури (кНр), щорічної конференції Міжнародної ради архівів “об-
лік, прозорість та доступ до інформації” (королівство Бельгія), щоріч-
ної тристоронньої зустрічі керівників державних архівних служб укра-
їни, росії та Білорусі за участі директорів архівних установ цих держав 
(республіка Білорусь). 

підписано Договір про співробітництво з Державними архівами 
Бельгії, угоди про співробітництво з Державним архівним управлін-
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ням китайської Народної республіки, Державним архівом республі-
ки Македонія, протокол про затвердження та план спільних заходів 
з Федеральним архівним агентством (російська Федерація) на 2014–
2016 роки.

активною у 2013 році була робота з громадськістю, проведено 3 
спільних засідання Громадської та Науково-експертної рад при укрдер-
жархіві, на яких розглянуто 10 проектів нормативно-правових актів, 
керівництво укрдержархіву брало участь у 29 заходах за участі гро-
мадськості та засобів масової інформації (прес-конференції, інтерв’ю, 
брифінги, круглі столи, інші інформаційні заходи).

архівні установи підготували і провели 407 радіопередач, 428 те-
лепередач, на сторінках періодичної преси опубліковано 1457 докумен-
тальних публікацій, підготовлено 1 703 виставки. 

обсяг інформації на офіційному веб-порталі укрдержархіву збіль-
шився з 18 ГБ (2012 рік) до 28 ГБ.

кількість серверів у галузі за 2013 рік збільшилась на 1 і складає 
34 одиниці, проте 16 державних архівних установ взагалі не мають сер-
верів. 

кількість комп’ютерів збільшилась з 1009 до 1056 одиниць. кіль-
кість комп’ютерів, об’єднаних в локальні мережі, зросла на 10 відсо-
тків. Загалом у локальні мережі об’єднано 75% комп’ютерів. 

протягом року державні архівні установи здійснювали оцифрову-
вання довідкового апарату та архівних документів, проте невирішени-
ми залишилися питання організації ефективного та зручного доступу, 
захисту та надійного зберігання електронної інформації.

архівними установами завершено розробку 8 науково-дослідних 
тем та 83 методичних посібників. 

виконувалася 21 науково-дослідна та дослідно-конструкторська 
робота у сфері страхового фонду документації, завершено виконання 
в повному обсязі 9 робіт, проаналізовано 36 міжнародних стандартів.

протягом 2013 року затверджено 8 галузевих програм та доповнень 
до галузевих програм та 19 регіональних програм створення страхового 
фонду. 

отримано 3 програми, що затверджені наприкінці 2012 року.
За 2013 рік створено страховий фонд документації на 1603 вироби 

та об’єкти. 
До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів 

внесені відомості про 922 об’єкти, оновлені (актуалізовані) дані про 
1522 об’єкти, вилучено з реєстру 239 пНо. Станом на 20.12.2013 до 
бази даних реєстру внесено інформацію про 24565 об’єктів.

перевірено дотримання вимог законодавства у сфері страхового 
фонду документації 41 суб’єктом державної системи СФД. 
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видано 900 актів закладення проектної (робочої) документації до 
СФД та оформлено 2422 Свідоцтва про реєстрацію потенційно небез-
печних об’єктів.

роботи щодо реалізації Державної програми формування страхо-
вого фонду документації на продукцію спеціального призначення на 
2005-2014 роки протягом 2013 року виконувалися відповідно до планів 
виготовлення та передачі на зберігання документів СФД регіональних 
центрів СФД за Державною програмою.

плани з передачі на зберігання документів СФД виконали всі ре-
гіональні центри СФД, крім кримського, у якого відсоток виконання 
плану складає 61 %. 

відсоток передачі на зберігання документів СФД з першого 
пред’явлення складає 99,64 %.

водночас, у роботі архівних установ та спеціальних установ СФД 
залишається невирішеною низка питань.

Залишаються невирішеними питання зміцнення матеріально-тех-
нічної бази архівних установ, забезпечення їх придатними для збері-
гання приміщеннями.

кількість державних архівних установ, які вичерпали резерви площ 
для комплектування документами або впритул наблизилися до гра-
ничної межі, з кожним роком збільшується і вже налічує 27 установ. 
повністю вичерпано можливості для приймання документів на збері-
гання у 10 державних архівах: ЦДІак, ЦДІал, ЦДНТа, держархівах 
київської, полтавської, Харківської, чернівецької областей, м. Севас-
тополя; галузевих державних архівах: Міністерства закордонних справ 
україни, Гідрометслужби україни. 

На 91–99 % заповнені сховища ще у 16 держархівах: ЦДаГо, 
ДНаБ, держархівів Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, 
львівської, одеської, рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмель-
ницької, черкаської, чернігівської областей та м. києва; галузевих дер-
жархівах: Служби безпеки україни, ДНвп “Геоінформ україни”.

Залишаються невирішеними питання:
продовження проведення реконструкції комплексу споруд цен-

тральних державних архівних установ україни у м. києві;
розміщення 4 центральних держархівів (ЦДаМлМ, ЦДІал, 

ЦДНТа, ЦДаЗу) у власних приміщеннях; 
переміщення фондів держархівів Харківської та одеської областей 

з аварійних будівель; 
переміщення документів НаФ Держархіву чернігівської області із 

культових будівель у м. Ніжині, у яких немає можливості забезпечити 
належні умови зберігання документів;

завершення будівництва приміщень для держархівів київської, 
Тернопільської областей та м. Севастополя;
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завершення облаштування будівлі “Закарпаткнига”, переданої в 
оперативне управління Держархіву Закарпатської області;

виділення Держархіву Хмельницької області приміщення та додат-
кової штатної чисельності для розгортання роботи центру реставрації 
документів НаФ, що постраждали внаслідок пожежі 2003 року.

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

Заходи щодо пожежної безпеки в архівних установах, передбачені 
Державною цільовою соціальною програмою забезпечення пожежної 
безпеки на 2012-2015 роки, затвердженою постановою кабінету Міні-
стрів україни від 27 червня 2012 року № 590, на 2013 рік профінансо-
вано лише на 1 % від потреби.

Гострою залишається потреба в оснащенні архівосховищ сучасни-
ми системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічни-
ми засобами для дезінсекції, дезінфекції документів. 

Недостатніми темпами проводяться роботи щодо створення копій 
документів НаФ, зокрема переведення інформації на інші носії з метою 
її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів та з віднов-
лення згасаючих текстів, а також реставрації документів. відсутність у 
архівних установах ресурсів для оцифровування документів НаФ, при-
ймання та зберігання електронних документів спричиняє неготовність 
архівних установ до забезпечення постійного збереження документів 
НаФ та інформації, яка в них міститься, а також до надання послуг 
громадянам та суспільству в електронному вигляді.

в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій – дже-
релах комплектування загальна кількість справ, що зберігаються по-
над встановлені роки, збільшилася на 25% і складає майже 2  мільйони 
311 тисяч од. зб.

Найгірші показники в держархівах Харківської облас-
ті (271179 од. зб.), київської області (156746 од. зб.), місті києві 
(157065 од. зб.).

через брак фінансування не відбулося суттєвих зрушень у впрова-
дженні інформаційних технологій в архівну сферу.

Значна кількість державних архівних установ продовжує користу-
ватись безкоштовними сервісами електронної пошти, як українськими, 
так і іноземними, які не гарантують належного захисту інформації.

втратили свої офіційні веб-сайти державні архіви м. києва, ві-
нницької, Івано-Франківської області та ЦДаГо. 

Централізовані сховища для зберігання електронної інформації 
мають лише ЦДІак, ЦДкФФа, держархіви волинської, Донецької та 
київської областей.

річний плановий показник із виготовлення та передачі на зберіган-
ня документів СФД не виконано, падіння у порівнянні з фактичним 
обсягом робіт за 2012 рік склало 11%.
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відсоток виконання галузевих програм створення СФД з урахуван-
ням Державної програми (47 програм) складає 46,63 %, регіональних 
(131 програма) – 60,32 %.

річний план надходження коштів по спеціальному фонду виконано 
на 75,8 %.

Фактична чисельність працівників регіональних центрів СФД у 
2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 6 %. 

Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним 
інститутом мікрографії не виконано в повному обсязі Тематичний план 
наукових робіт НДІ мікрографії на 2013 рік через невідповідність звіт-
них матеріалів за трьома науковими роботами вимогам технічних за-
вдань та нормативних документів.

враховуючи зазначене, з метою подолання проблем архівної спра-
ви, страхового фонду документації та забезпечення подальшого їх роз-
витку,

колегія вирішує:
1. визнати діяльність архівних установ та спеціальних установ 

СФД у 2013 році задовільною.
2. керівництву укрдержархіву, керівникам його структурних під-

розділів забезпечити: 
– реалізацію заходів, спрямованих на виконання пріоритетних за-

вдань Державної архівної служби україни на 2014 рік;
– подання кабінету Міністрів україни проекту Закону україни 

“про страховий фонд документації”;
– проведення моніторингу законодавства та, у разі необхідності, 

підготовку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на його 
вдосконалення.

3. керівникам державних архівних установ, спеціальних установ 
СФД забезпечити врахування у бюджетному запиті на 2015 рік достат-
ніх обсягів фінансування для забезпечення сталого функціонування 
установ.

4. керівникам державних архівних установ:
– забезпечити надійну експлуатацію архівних будівель і примі-

щень, систем їх життєзабезпечення, а також охоронної й пожежної без-
пеки будівель та архівосховищ;

– забезпечити постійний та чіткий контроль за наявністю, станом та 
рухом документів НаФ та таких, що підлягають включенню до нього; 

– забезпечити чітке дотримання вимог температурно-вологісного 
та санітарно-гігієнічного режимів в архівосховищах;

– негайно інформувати укрдержархів та місцеві органи влади про 
надзвичайні ситуації та проблеми у забезпеченні гарантованого збере-
ження документів НаФ;

– активізувати виявлення унікальних документів НаФ у держархі-
вах, зонах їх формування та внесення анотованих переліків унікальних 
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документів НаФ архівних установ, музеїв, бібліотек на розгляд ЦЕпк 
укрдержархіву;

– посилити контроль та надання консультативно-методичної допо-
моги підприємствам, установам та організаціям з питань упроваджен-
ня нових нормативно-правових актів з питань діловодства та архівної 
справи;

– забезпечити приймання на постійне зберігання документів НаФ, 
що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і органі-
зацій понад установлені роки;

– забезпечити контроль за упорядкуванням архівних документів за 
встановлені законодавством строки їх зберігання в архівних підрозді-
лах органів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на 
електронний документообіг;

– посилити контроль щодо якості складання документів, поданих 
на розгляд експертно-перевірних комісій (експертних комісій) держар-
хівів, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад підпри-
ємствами, установами та організаціями, зокрема, інструкцій з діловод-
ства, номенклатур справ, описів справ;

– забезпечити участь у заходах щодо відзначення пам’ятних дат;
– забезпечити неухильне дотримання вимог національного законо-

давства та наказів укрдержархіву у сфері зовнішніх зносин, у т. ч. по-
рядку ведення офіційних справ іноземними представництвами в укра-
їні;

– завершити побудову локальних мереж і підключення до них усіх 
комп’ютерів, крім тих, де обробляється інформація з обмеженим до-
ступом;

– передбачити кошти на побудову комплексної системи захисту 
інформації в бюджетному запиті на 2015 рік.

5. Директору Державного архіву львівської області кравчуку п. І. 
забезпечити прискорення завершення суцільної перевірки наявності та 
стану документів у фондах архіву.

6. Державному департаменту страхового фонду документації забез-
печити: 

– якісне планування наукових робіт у сфері СФД на 2015 рік та 
контроль за виконанням наукових робіт у 2014 році;

– організацію робіт щодо введення до баз даних Державного реє-
стру пНо та Державного реєстру документів СФД інформації, яку не 
було введено у 2013 році у зв’язку з призупиненням ведення цих дер-
жавних реєстрів;

– координацію діяльності відповідних структурних підрозділів цен-
тральних органів виконавчої влади та регіональних центрів СФД з ме-
тою безумовного виконання завдань з реалізації Державної програми у 
2014 році;
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– координацію діяльності та надання методичної та практичної до-
помоги органам виконавчої влади з питань розробки та реалізації галу-
зевих і регіональних програм створення СФД;

– організацію роботи щодо надання методичної та практичної до-
помоги міністерствам, іншим центральним та місцевим органам вико-
навчої влади, спеціальним установам СФД з питань реалізації діючих 
програм;

– проведення заходів з центральними органами виконавчої влади 
щодо фінансування робіт з формування, ведення та використання галу-
зевих страхових фондів документації у 2014 році.

7. керівникам спеціальних установ СФД забезпечити виконання:
– виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання до-

кументів страхового фонду на 2014 рік, установлених рішенням колегії 
укрдержархіву від 17.12.2013 № 14/2;

– планів виготовлення та передачі на зберігання документів стра-
хового фонду на І квартал 2014 року відповідно до затвердженої но-
менклатури і встановленого показника якості документів страхового 
фонду;

– планів робіт з реалізації затверджених програм формування СФД 
регіонального центру СФД на 2014 рік відповідно до номенклатури ви-
робів, переліків об’єктів, включених до галузевих та регіональних про-
грам СФД, та обсягів документації на них;

– заходів щодо надання методичної та практичної допомоги під-
приємствам, установам та організаціям щодо визначення стану, комп-
лектності та обсягів документації;

– підготовки та своєчасного надання об’єктивної інформації про 
проблемні питання щодо створення галузевих та регіональних СФД;

– заходів щодо організації проведення семінарів та методично-кон-
сультативних нарад з питань формування, ведення та використання 
регіонального СФД зі спеціалістами органів влади автономної респу-
бліки крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування на 2014 рік; 

– планового показника щодо обсягу надходжень до спеціального 
фонду бюджету на 2014 рік.

8. вказати: 
директору кримського регіонального центру СФД анікєєву Є. в. 

на невиконання плану виготовлення та передачі на зберігання докумен-
тів СФД на 2013 рік;

директору НДІ мікрографії Бобрицькому С.М. на невиконання Те-
матичного плану наукових робіт НДІ мікрографії на 2013 рік;

директорам Західного (Нікіфоров Ю.п.) та південного (корот-
кін а. в.) регіональних центрів СФД на незадовільний рівень реалізації 
галузевих програм формування СФД.
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9. Директору НДІ мікрографії Бобрицькому С. М. продовжити ви-
конання заходів з метою визначення механізму практичної реалізації 
вимог Закону україни “про страховий фонд документації україни” 
щодо обов’язковості закладання до СФД технічної документації на 
продукцію при поставленні її на виробництво.

Голова колегії,
Голова державної архівної
служби України О. П. Гінзбург

секретар колегії  і. в. Шеремет
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УдК 929Шевченко:930.253(477)

в. в. антОненКО, Л. в. БатраК*

дОКУменти ПрО т. Г. ШевченКа
У ФОндаХ ЦдаГО УКраЇни

подано огляд комплексу документів про Т.Г. Шевченка, що збе-
рігаються у Центральному державному архіві громадських об’єднань 
україни. проаналізовано становлення традиції вшанування пам’яті ве-
ликого українського поета.

Ключові слова: Т. Г. Шевченко; вшанування пам’яті; документ; 
фонд; огляд; Національний архівний фонд; ЦДаГо україни.

відзначення у 2014 р. 200-ї річниці від дня народження Тараса 
Гри горовича Шевченка стимулювало пошукову роботу істориків, ар-
хівістів, музейників, літературознавців, інших науковців із виявлення 
маловідомих для широкої громадськості документальних свідчень, що 
стосуються життя і творчості поета, традицій ушанування його пам’яті. 
На сьогодні вони розосередженні по архівах, музеях, бібліотеках не 
лише україни, але й російської Федерації, казахстану, польщі та інших 
країн. важливою складовою частиною загального масиву документів 
про Т. Г. Шевченка є матеріали, котрі зберігаються у Центральному 
державному архіві громадських об’єднань україни (ЦДаГо україни).

у ЦДаГо україни нараховується понад 350 документів, пов’язаних 
із Тарасом Григоровичем Шевченком. особливість цих матеріалів по-
лягає в тому, що вони не сконцентровані в єдиному комплексі, а роз-
міщені в різних фондах, що значно ускладнює їх пошук і використання. 
Тож метою цього огляду є виявлення у фондах ЦДаГо україни доку-
ментальних свідчень про великого українського поета та їх системати-
зація, аналіз складу і змісту, що сприятиме введенню в науковий обіг 
маловідомих архівних документів та їх популяризації серед широкої 
громадськості.

© в. в. антоненко, л. в. Батрак, 2014

ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДжЕННЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

* Антоненко Вікторія Володимирівна – архівіст І категорії відділу вико-
ристання інформації документів ЦДаГо україни.

Батрак  Лариса  Володимирівна – завідувач сектору користування доку-
ментами відділу використання інформації документів ЦДаГо україни.
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переважна більшість цих документів зосереджена у справах фонду 
№ 1 “Центральний комітет компартії україни”, зокрема: опис 6 “про-
токоли засідань політбюро Цк і матеріали до них” (спр. 58, 59, 71, 185, 
204, 283–286, 308, 327, 338, 344, 373–376, 407, 408, 438, 439, 463, 465, 
467, 489, 504, 505, 508–511, 3652, 3656, 3662); оп. 10 “протоколи засі-
дань політбюро і Секретаріату Цк компартії україни та матеріали до 
них” (спр. 1393, 2362, 2430, 3645); оп. 20 “Документи відділів Цк кп(б)
у” (спр. 6218, 6230, 6459, 6653, 6656, 6848); оп. 24 і оп. 25 “Документи 
загального відділу Цк компартії україни (секретна частина)” (оп. 24, 
спр. 5071; оп. 25, спр. 14, 1890, 1952, 3508, 5106, 5115, 5480, 5743, 5752, 
5774, 5894, 5953, 6160, 6313); оп. 30, 31 та 32 “Документи загального 
відділу Цк компартії україни (несекретна частина)” (оп. 30, спр. 999, 
1377, 1850, 1889, 1898, 2956, 2325, 2427, 3250; оп. 31, спр. 10, 374, 657, 
938, 939, 1135, 1211, 1648, 2144, 2368, 2369, 2645; оп. 32, спр. 2560, 
2564, 2920); оп. 70 “Документи відділу агітації і пропаганди Цк ком-
партії україни” (спр. 149, 523, 689, 705, 767, 841, 1549).

частина документів зберігається у фонді № 7 “Центральний комі-
тет лкСМу”: оп. 2 “Документи з’їздів, конференцій, пленумів, Бюро 
і Секретаріату Цк лкСМу та його відділів” (спр. 262, 387, 390); 
оп. 14 “Стенограми і протоколи з’їздів, засідань Бюро і Секретаріату 
Цк лкСМу” (спр. 18); оп. 15 “Стенограми і протоколи з’їздів, плену-
мів, засідань Бюро і Секретаріату Цк лкСМу, інші документи загаль-
ного відділу” (спр. 345, 350); оп. 18 “Стенограми і протоколи з’їздів, 
пленумів, засідань Бюро і Секретаріату Цк лкСМу” (спр. 18, 1189, 
1250).

окремі матеріали зустрічаються також у деяких справах фонду 
№ 269 “колекція документів “український музей в празі”: оп. 1 “До-
кументи і матеріали українських організацій, союзів, спілок, товариств 
і громад на еміграції” (спр. 231); оп. 2 “Документи і матеріали укра-
їнських державних, військових, громадсько-політичних діячів, пред-
ставників науки, культури і освіти, інших осіб” (спр. 240, 243); оп. 3 
“часописи, газети, бюлетені, інші друковані видання” (спр. 6, 31, 45).

основний масив документів становлять постанови політбюро і 
Секретаріату Цк кп(б)у-кпу, Бюро Цк лкСМу, довідки та інфор-
маційні повідомлення відділів організаційно-партійної роботи, агітації 
і пропаганди, ідеологічного, науки і культури, художньої літератури 
і мистецтва Цк компартії україни, управлінь у справах архітектури 
та у справах мистецтв при раді Міністрів урСр, академії наук урСр, 
урядових комісій та комітетів з організації святкових урочистостей, до-
повідні записки обласних комітетів компартії україни та Міністерств 
освіти, кінематографії, зв’язку, охорони здоров’я, комунального госпо-
дарства урСр та інших. поряд із цим у фондах ЦДаГо україни від-
клалися інформаційні повідомлення постійного представництва урСр 
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при організації об’єднаних Націй, українського товариства культур-
ного зв’язку з закордоном (уТкЗ) та Міністерства закордонних справ 
урСр. Хронологічно вони охоплюють 1922–1991 рр.

представлені у фондах архіву документи можна умовно класифіку-
вати за двома тематичними групами. перша – це офіційні відзначення 
шевченківських ювілеїв на загальнодержавному рівні, що ознаменува-
лися широкомасштабними республіканськими меморіальними захода-
ми у березні 1939, 1964, 1989 рр. та 1951, 1961 рр. з нагоди відповід-
но 125-річчя, 150-річчя, 175-річчя з дня народження Т. Шевченка та 
90-х і 100-х роковин його смерті. Другу групу становлять матеріали, 
які висвітлюють практику, так би мовити, “неофіційного” вшанування 
пам’яті видатного українського поета в україні та закордоном. 

відзначення у березні 1939 р. у радянській україні 125-річного 
ювілею з нагоди дня народження Тараса Шевченка стало відправною 
точкою у масштабних, у межах урСр та інших союзних республік свят-
кувань шевченківських ювілеїв. проте, це не означає, що до 1939 р. 
в українській рСр не відбувалося жодних заходів, які б вшановували 
пам’ять українського поета. Як свідчать документи, подібна практика 
(щоправда, не настільки широка) була поширена щонайменше з 1925 р. 
у фондах ЦДаГо україни відклався хоч і нечисленний, але важливий 
комплекс матеріалів із довоєнної історії офіційних Шевченкових уро-
чистостей. у першу чергу, це постанови політбюро Цк кп(б)у, що 
затверджували програму святкових і поточних заходів, та доповідні за-
писки Народного комісаріату освіти уСрр, на який, переважно, покла-
далася відповідальність за їх підготовку. однією з перших була поста-
нова політбюро Цк кп(б)у від 6 березня 1925 р. “про святкування дня 
Шевченка” (ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 32зв.). а постановою від 3 липня 
1925 р. “про стан могили-пам’ятника Т. Г. Шевченка” місце поховання 
великого кобзаря в каневі підпорядковувалося Народному комісаріату 
просвіти ррФСр, а на її благоустрій та “обслуговування відвідувачів 
політико-просвітницькою роботою” передбачалося щороку виділяти 
спеціальні асигнування (ф. 1, оп. 6, спр. 59, арк. 4зв.; спр. 71, арк. 172).

З-поміж архівних джерел, що стосуються питань вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка в довоєнний період, привертає увагу постано-
ва політбюро Цк кп(б)у “про увічнення пам’яті Шевченка” від 13 лис-
топада 1930 р., в якій задекларована ініціатива будівництва пам’ятника 
поетові на його могилі в каневі (ф. 1, оп. 6, спр. 185, арк. 134). по-
становою “про святкування 70-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка”, що 
була прийнята політбюро Цк кп(б)у 23 лютого 1931 р., розширюва-
лися масштаби шевченківських урочистостей. у ній наголошувалося 
на необхідності організації відповідних святкових заходів “під кутом 
зору … досягнень у проведенні національної політики”; містилася вка-
зівка Наркомату освіти уСрр та всеукраїнській раді професійних спі-
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лок щодо відзначення цієї пам’ятної дати “по лінії шкіл, політосвітніх 
установ та профспілок” (ф. 1, оп. 6, спр. 204, арк. 100).

Серед зазначеного блоку документів доцільно виділити архів-
ні матеріали, котрі висвітлюють державну підготовку до святкування 
120-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Так, у ф. 1, оп. 20 від-
клалася доповідна записка наркома освіти уСрр в. Затонського, дато-
вана 29 травня 1933 р., в якій наголошувалося на важливості належної 
і завчасної підготовки до Шевченкового ювілею в контексті мобілізації 
уваги “на дальше переможне соцбудівництво, зокрема в галузі нацкульт-
будівництва” (ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 1–2). Це питання розгляда-
лося на засіданні політбюро Цк кп(б)у 17 червня 1933 р. прийнята 
на ньому постанова “про 120-річний ювілей із дня народження Тараса 
Шевченка” передбачала будівництво пам’ятників великому кобзареві 
у Харкові та на його могилі в каневі; створення в Шевченківському 
заповіднику меморіального музею; академічне видання творів поета, 
популярної брошури про Т. Шевченка та підготовку фільму за мотива-
ми його творчості. Цією ж постановою для координування підготовчих 
робіт до ювілею при Наркоматі освіти уСрр утворювалася спеціальна 
комісія, до складу якої мали увійти представники відповідних секто-
рів наркомату, а також всеукраїнської ради профспілок, Цк лкСМу, 
українфільму, радіо та ін. (ф. 1, оп. 6, спр. 283, арк. 110–111; спр. 308, 
арк. 61).

упродовж 1933 р. партійне керівництво україни неодноразово по-
верталося до проблем підготовки шевченківських днів, що зафіксовано 
у постановах політбюро Цк кп(б)у, доповідних записках та інформа-
ційних повідомленнях Наркомату освіти уСрр та комісії з підготовки 
до відзначення 120-річчя з дня народження Т. Шевченка. у вказаних 
документах йдеться, головним чином, про будівництво пам’ятника 
кобзареві в Харкові, зокрема міститься інформація про стан підготов-
чих робіт (ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 5–6), місце спорудження (ф. 1, 
оп. 6, спр. 285, арк. 7), основну ідею (ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 8–9), 
проекти (ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 10, 13–29), терміни закінчення 
зведення пам’ятника (ф. 1, оп. 6, спр. 286, арк. 56). З них дізнаємося, 
що з ініціативи громадських організацій міста Харкова прийнято рі-
шення спорудити пам’ятник Тарасу Шевченку в міському саду на місці 
пам’ятника засновнику Харківського університету василю каразіну. За 
основу було взято проект російського скульптора М. Манізера. Як по-
відомляв Наркомат освіти уСрр, головна ідея пам’ятника Т. Шевчен-
ка – “це поет, революціонер, борець за соціальне і національне звіль-
нення трудящих україни та виразник класових прагнень найбіднішого 
селянства й батраків…” (ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 8–9). Спорудження 
монумента мало завершитися до осені 1934 р. – до відзначення 17-ї 
річниці жовтневої революції.
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Значний інтерес серед документів цієї групи становить також по-
станова “про видання творів Т. Г. Шевченка”, прийнята на засіданні 
політбюро Цк кп(б)у 28 березня 1934 р. у ній відзначається нагаль-
на потреба в академічному та популярному перевиданні Шевченко-
вих творів: “…Значна кількість повних та скорочених видань “коб-
заря” зредаговані українськими контрреволюційними елементами 
(Єфремов, річицький), які, крім фальсифікації шевченкового тексту, 
по-націоналістичному коментували та оформляли ці твори, роздмуху-
ючи елементи націоналістичної обмеженості та ідеалізації минулого в 
творчості Шевченка…”. Як наслідок, політбюро постановило: забез-
печити перевидання творів Тараса Шевченка “потрібними” марксист-
ськими коментарями і передмовою, включити до популярних збірок 
його “найкращі революційні вірші”, а відповідальність за це покласти 
на Інститут Т. Шевченка (ф. 1, оп. 6, спр. 338, арк. 164).

На жаль, у фондах ЦДаГо україни не відклалися документи, які б 
висвітлювали безпосередньо березневі урочистості 1934 р., присвячені 
пам’яті Тараса Шевченка. Наявні архівні матеріали тільки дозволяють 
стверджувати, що заплановане відкриття пам’ятника кобзареві в Харко-
ві цього року не відбулося. До цієї теми Цк кп(б)у повернувся на засі-
данні політбюро тільки напередодні шевченківських днів 1935 р. упро-
довж лютого–березня державно-партійне керівництво української Срр 
розглянуло і затвердило кілька постанов, котрі мали б урегулювати усі 
організаційні питання з цього приводу. Зокрема, було призначено дату 
відкриття пам’ятника в Харкові (10 березня 1935 р.), а також створюва-
лася спеціальна комісія для вироблення плану святкових урочистостей 
(ф. 1, оп. 6, спр. 373, арк. 94). питання про склад цієї комісії слухали 
на засіданні політбюро Цк кп(б)у 26 лютого (ф. 1, оп. 6, спр. 373, 
арк. 104), остаточно ж він був затверджений 28 лютого (ф. 1, оп. 6, 
спр. 373, арк. 110). перше засідання урядової комісії у справі відкриття 
пам’ятника Т. Шевченку в Харкові відбулося 7 березня 1935 р. (ф. 1, 
оп. 20, спр. 6656, арк. 6–8), а розроблена нею програма заходів була 
розглянута лише 15 березня (ф. 1, оп. 6, спр. 373, арк. 141). у повідо-
мленнях Цк кп(б)у до обласних партійних комітетів ішлося про пе-
ренесення відкриття монумента Шевченка на 24 березня 1935 р. (ф. 1, 
оп. 20, спр. 6656, арк. 1, 2) окрім цього, в архіві збереглися вітальні 
листи і телеграми з цієї нагоди, адресовані Цк кп(б)у, урядовій комі-
сії, Харківській міській раді та Харківському обласному виконавчому 
комітету рад депутатів трудящих (ф. 1, оп. 20, спр. 6656, арк. 9–10, 11, 
12–13, 15–18).

Доцільно виділити також архівні матеріали, які розкривають під-
готовку до відзначення 75-х роковин із дня смерті Тараса Шевченка. 
Це постанови політбюро Цк кп(б)у про спорудження пам’ятника ви-
датному українському поетові в києві (ф. 1, оп. 6, спр. 374, арк. 141; 
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спр. 376, арк. 112; спр. 408, арк. 184–185), про впорядкування садиб у 
селах кирилівка та Моринці, де народився і жив Т. Г. Шевченко (ф. 1, 
оп. 6, спр. 374, арк. 64–65), про пошукову роботу Інституту Т. Шев-
ченка для виявлення і придбання речей, пов’язаних з іменем великого 
кобзаря (ф. 1, оп. 6, спр. 374, арк. 193), про зведення монумента і від-
криття музею на могилі поета в каневі (ф. 1, оп. 6, спр. 375, арк. 45), 
про скликання приуроченої до цієї пам’ятної дати сесії академії наук 
уСрр (ф. 1, оп. 6, спр. 407, арк. 84).

поряд із цими матеріалами у додатках до постанов Цк компартії 
україни за 1935 р. знаходимо документ, що відображає протилежний 
бік офіційної політики вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка. Це список 
літератури, що підлягала вилученню з продажу, бібліотек та навчаль-
них закладів україни (ф. 1, оп. 6, спр. 375, арк. 85). у ньому серед 
творів відомих українських поетів і прозаїків – Б. антоненко-Давидо-
вича, п. ванченка, о. влизька, М. вороного, Г. косинки, М. куліша, 
в. підмогильного та багатьох інших – згадуються праці українського 
історика, члена археографічної комісії вуаН о. Гермайзе “Нелегальні 
відозви з нагоди Шевченківських роковин” та українського літерату-
рознавця і бібліографа М. плевако “Шевченко і критика”. перша – це 
невеличке видання документів із фондів київського архіву давніх актів. 
у другій простежується еволюція поглядів на особу і творчість вели-
кого українського поета, починаючи від 40-х років ХІХ століття і до 
1924 р. – моменту публікації дослідження. З огляду на зміст цих творів, 
вони не рекомендувалися для ознайомлення широкої української гро-
мадськості (до слова – обидва дослідники були репресовані: о. Гермай-
зе в 1929 р., а М. плевако в 1938 р.).

апогеєм у довоєнній історії вшанування пам’яті великого кобзаря 
стали офіційні березневі святкування 1939 р. у фондах ЦДаГо украї-
ни відзначення цього ювілею найбільш широко представлено матеріали 
політбюро та Секретаріату кп(б)у, а також Бюро Цк лкСМу. Формат 
Шевченківських урочистостей 1939 р. передбачав охоплення меморі-
альними заходами широких кіл радянського суспільства. Із цією ме-
тою керівництво урСр приділяло значну увагу широкому висвітленню 
святкування 125-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка на сторінках 
республіканських газет та журналів (ф. 1, оп. 6, спр. 510, арк. 31). коор-
динація підготовки та проведення ювілею була покладена на спеціаль-
ний урядовий комітет на чолі з головою Спілки радянських письмен-
ників україни о. корнійчуком (ф. 1, оп. 6, спр. 463, арк. 108; спр. 465, 
арк. 15–16). постановою рНк урСр від 16 жовтня 1938 р. “про асиг-
нування коштів на проведення роботи до ювілею 125-річчя Т. Г. Шев-
ченка для управління в справах мистецтв при рНк урСр” тільки на 
поточний рік було виділено 750 тис. крб. (ф. 1, оп. 6, спр. 467, арк. 50; 
спр. 504, арк. 50–52). Детальніша інформація про кошторис витрат на 
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організацію цієї події міститься у матеріалах до постанов політбюро 
Цк кп(б)у (ф. 1, оп. 6, спр. 465, арк. 153; спр. 467, арк. 23; спр. 499, 
арк. 153–155). Залучення широкої громадськості до святкування 125- ї 
річниці з дня народження Т. Г. Шевченка відбувалося шляхом прове-
дення зустрічей, мітингів, творчих вечорів партійних та комсомоль-
ських активістів із робітниками заводів і підприємств, колгоспниками, 
учнями та студентами, працівниками соціально-культурних закладів; 
організації загальнореспубліканських урочистостей навколо відкриття 
пам’ятників кобзареві у києві та каневі; відвідання тематичних виста-
вок (ф. 1, оп. 6, спр. 508, арк. 91–92; спр. 511, арк. 113) тощо.

Як бачимо, документальні свідчення ЦДаГо україни про довоєн-
ну практику офіційних Шевченкових урочистостей дозволяють просте-
жити перші кроки та основні заходи державно-партійного керівництва 
радянської україни на шляху формування образу “поета-революціоне-
ра” Тараса Григоровича Шевченка.

про традицію відзначення шевченківських днів не забули навіть у 
період німецько-радянської війни. Так, у ф. 1, оп. 70 відклалася про-
грама сесії академії наук урСр, присвяченої пам’яті Т. Г. Шевченка, 
що датується 1943 р. (спр. 149, арк. 17–20). однак, це чи не єдиний, 
збережений у фондах ЦДаГо україни, документ, що засвідчує факт 
ушанування пам’яті великого українського поета у воєнний час.

Найбільш широко у Центральному державному архіві громадських 
об’єднань україни представлені матеріали, що відображають післявоєн-
ну історію вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка і стосуються, голов ним 
чином, підготовки святкових урочистостей 1951, 1961, 1964 та 1989 рр. 
аналіз їх тематичного розмаїття дає можливість окреслити основні на-
прямки поточної роботи центральних партійних і комсомольських ор-
ганів та їх обласних комітетів, різнопрофільних відділів Цк кпу та 
міністерств урСр у контексті відзначення пам’ятних дат, пов’язаних із 
великим кобзарем:

– перевидання та переклади його творів іноземними мовами (ф. 1, 
оп. 24, спр. 1952, арк. 18–24; спр. 5894, арк. 52, 55, 230–231; оп. 30, 
спр. 1889, арк. 125–171; оп. 31, спр. 1211, арк. 315–323; спр. 2144, 
арк. 4; спр. 2369); 

– будівництво пам’ятників та встановлення бюстів (ф. 1, оп. 6, 
спр. 3662, арк. 52–53, 176–177; оп. 24, спр. 14, арк. 46; спр. 5480, арк. 31; 
спр. 5894, арк. 188; спр. 5998, арк. 41–44; оп. 30, спр. 2325, арк. 66, 67–
68, 106–126; спр. 3250, арк. 39, 92–93а; оп. 31, спр. 10, арк. 30–33, 37, 
40, 41, 45, 46, 53, 58, 60, 66, 68; спр. 1648, арк. 51; спр. 2144, арк. 7–9, 
78; спр. 2368, арк. 127; оп. 32, спр. 2564, арк. 7–11); 

– упорядкування місць, пов’язаних із життям і творчістю поета 
(ф. 1, оп. 24, спр. 3508, арк. 27, 29, 31–33; оп. 31, спр. 10, арк. 71–90, 
100–112, 134–155; спр. 657, арк. 155–165; спр. 938, арк. 138–139, 141–
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142, 147–160; спр. 1211, арк. 301–305, 337–338; спр. 1648, арк. 13–14, 
18–22);

– розробка кіносценаріїв та підготовку фільмів про нього (ф. 1, 
оп. 23, спр. 5071, арк. 2; оп. 24, спр. 14, арк. 49, 115–129; спр. 5115, 
арк. 37–38, 40; оп. 30, спр. 999, арк. 1–114; спр. 1850, арк. 1, 35–100; 
спр. 2056, арк. 2–33; оп. 31, спр. 2368, арк. 121; оп. 70, спр. 689, 
арк. 1–11; спр. 705, арк. 1–127; спр. 1549, арк. 1–119; спр. 1550, арк. 1–8; 
спр. 1551, арк. 1–124); 

– створення музеїв (ф. 1, оп. 24, спр. 1890, арк. 1–134, 136–193; 
оп. 31, спр. 10, арк. 113–120, 127–133; спр. 2368, арк. 27–28; оп. 32, 
спр. 2564, арк. 13–115) та тематичних виставок (ф. 1, оп. 24, спр. 5894, 
арк. 39–40; оп. 31, спр. 2368, арк. 2, 94–99, 104–105, 107–108; ф. 7, 
оп. 2, спр. 390, арк. 71, 76);

– організація концертів (ф. 1, оп. 31, спр. 2368, арк. 45–47; оп. 32, 
спр. 2530, арк. 100), творчих вечорів (ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 84–85; 
оп. 31, спр. 2368, арк. 111–116; ф. 7, оп. 15, спр. 345, арк. 1, 10, 17–18, 
76–77, 78–79), шевченківських читань (ф. 7, оп. 2, спр. 262, арк. 221, 
226; спр. 387, арк. 127–129, 148–152; спр. 390, арк. 92, 102); проведен-
ня ювілейних форумів (ф. 1, оп. 6, спр. 3662, арк. 50, 173–174; оп. 24, 
спр. 5894, арк. 1, 90, 93, 122–126, 128–130, 132–136, 138–141, 150–151, 
154–159, 177–181, 187, 211);

– установлення Шевченківської премії (ф. 1, оп. 31, спр. 374, 
арк. 60–61; спр. 1648, арк. 52, 55–56; спр. 2144, арк. 11–16); 

– присвоєння імені Тараса Шевченка навчальним закладам, заво-
дам, перейменування населених пунктів (ф. 1, оп. 31, спр. 657, арк. 80; 
спр. 1648, арк. 49, 66, 69; спр. 2368, арк. 17–24, 34–40, 100–103, 119–
120, 129–138; оп. 32, спр. 2564, арк. 92) тощо.

особливий інтерес із точки зору запозичення хорошого практично-
го досвіду організації і відзначення на міжнародному рівні пам’ятних 
дат, пов’язаних із життям і творчістю видатних діячів культури, ста-
новлять постанови Цк кпу і ради Міністрів урСр “про заходи з 
проведення ювілею 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка” від 
20 травня 1964 р. (ф. 1, оп. 6, спр. 3662, арк. 46, 129–154) та “про деякі 
питання, пов’язані з проведенням ювілею 150-річчя з дня народжен-
ня Т. Г. Шевченка в травні 1964 р.” від 26 травня 1964 р. (спр. 3662, 
арк. 50, 166–172). у документах детально розписаний план заходів 
шевченківських урочистостей на травень–червень 1964 р.; чітко роз-
межовані напрямки роботи (зустріч, розміщення та обслуговування де-
легацій; проведення об’єднаного пленуму Спілок письменників СрСр 
і урСр, Міжнародного форуму діячів культури та урочистого мітингу 
на могилі Т. Г. Шевченка в каневі; організація екскурсійної поїздки 
шевченківськими місцями тощо); указані відповідальні особи, а також 
проведений розрахунок витрат на відзначення ювілею великого укра-
їнського поета. 
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З-поміж означеного документального комплексу доцільно виділи-
ти в окрему підгрупу інформаційні повідомлення Міністерства закор-
донних справ урСр (ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 9–22, 46) та довід-
ки постійного представництва урСр при ооН про відзначення 100-х 
роковин та 150-річного ювілею Тараса Шевченка в Сполучених Шта-
тах америки, канаді, країнах Західної Європи (ф. 1, оп. 31, спр. 1648, 
арк. 94, 96–108), про обговорення програми урочистих заходів із чле-
нами ліги американських українців (лау) та представниками Товари-
ства об’єднаних українських канадців (Тоук) (ф. 1, оп. 24, спр. 5743, 
арк. 56–58, 60, 62–65; спр. 5894, арк. 24–30, 183–185, 213–214, 217–219, 
222–225; спр. 5953, арк. 73–74), а також доповідні записки українсько-
го товариства культурного зв’язку з закордоном (уТкЗ) в Цк кпу 
щодо вшанування пам’яті поета в країнах соціалістичного табору (ф. 1, 
оп. 24, спр. 5894, арк. 189, 192–209).

окрему тематичну групу, як зазначалося раніше, складають до-
кументальні свідчення, що відтворюють традицію неофіційного вша-
нування пам’яті великого кобзаря, започатковану як представниками 
творчої інтелігенції урСр, так і українцями за кордоном, зокрема у 
СШа та країнах Західної Європи. Ця група документів небагаточис-
ленна, проте не варто недооцінювати їхньої наукової і суспільної зна-
чимості, адже вони розкривають інший підхід до осмислення значення 
постаті Тараса Шевченка та його творчості для українського народу.

Зокрема, традиція неофіційного відзначення шевченківських днів 
за кордоном сягає початку 1920-х рр., що дозволяють простежити ма-
теріали з фонду № 269. Найперша, зафіксована в документах ЦДаГо 
україни інформація про проведення заходів, присвячених пам’яті Та-
раса Шевченка, міститься на сторінках тижневика “українська респу-
бліка”, що видавався у Франції впродовж 1919–1922 рр. Так, у номері 
від 15 березня 1922 р. є замітка під назвою “Шевченківські свята в 
парижі”, де подано огляд концертів українського хору імені М. леон-
товича, що відбувалися 9 та 11 березня з нагоди чергової річниці з дня 
народження та смерті українського поета (оп. 3, спр. 31, арк. 7 і зв.).

Також у документах архіву знаходимо свідчення вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка в осередку української еміграції міжвоєнного 
часу, столиці чехословаччини празі. у той період там зосереджува-
лась низка товариств та громадсько-політичних організацій, діяльність 
яких частково чи повністю була пов’язана з проведенням культурних 
та політико-освітніх заходів як серед своїх членів, так і для широкого 
загалу української еміграції. Так, у березні 1924 р. відбулося приуро-
чене до шевченківських свят засідання українського історико-філоло-
гічного товариства. На його порядку денному слухалося дві доповіді: 
С. Смаль-Стоцького “про метрику у творах Т. Шевченка” та Д. анто-
новича “Малярський смак Шевченка в дитячі роки” (оп. 2, спр. 240, 
арк. 141). 
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Значний інтерес становить також підготовлений для членів укра-
їнського республікансько-демократичного клубу в празі реферат під 
назвою “Шевченко як ідеолог української справи” (оп. 1, спр. 231, 
арк. 51–53). Документ датується травнем 1927 р., автор, на жаль, не-
відомий. На основі детального аналізу творчості великого кобзаря у 
рефераті підводиться підсумок про “епохальне значення” поезії Тараса 
Шевченка: “…вона зробила з темної етнографічної маси націю, вона 
розбила назавжди можливість існування українського руху як “южно-
руського” провінціалізму. Не геніальний стиль та форма, але політич-
ний зміст поезії Шевченка зробив його національним пророком… після 
Шевченка українська справа стала на ясний та певний шлях, і кожний 
українець, свідомий свого національного обов’язку, міг бути лише па-
тріотом-самостійником, приклонником власної незалежної держави” 
(арк. 53). листування С. Смаль-Стоцького з управою українського 
республікансько-демократичного клубу відображає організовані цим 
товариством “академії” та свята, присвячені пам’яті Тараса Шевченка 
(оп. 2, спр. 243, арк. 89, 93). окрім цього, інформація про Шевченків-
ські урочистості у празі висвітлювалася на сторінках часопису “укра-
їнський тиждень”, що виходив у столиці чехословаччини упродовж 
1932–1938 рр. На його сторінках, у номері від 20 березня 1933 р., по-
дається огляд концертів, виступів, “академій” тощо, які проводилися 
зусиллями вищезгаданих товариств у празі, подєбрадах, Мельнику 
(оп. 3, спр. 45, арк. 3, 5 і зв.).

Серед матеріалів української пресової служби в Німеччині, що 
частково зберігаються в ЦДаГо україни, також містяться повідомлен-
ня про відзначення шевченківських свят, зокрема, про масштабний 
концерт, приурочений 125-річчю з дня народження Тараса Шевченка, 
що відбувся в Берліні 15 квітня 1939 р. завдяки зусиллям українського 
національного об’єднання (оп. 3, спр. 6, арк. 75).

Хоча документи фонду № 269 є лише частиною тих матеріалів 
“українського музею у празі”, які зберігаються в інших архівосхови-
щах україни або ж за її межами, вони становлять важливу джерельну 
базу для дослідження довоєнної традиції Шевченківських святкувань 
за кордоном.

післявоєнна практика неофіційного вшанування пам’яті Т. Г. Шев-
ченка представлена архівними документами, що дають уявлення про 
сприйняття цих заходів державно-партійним керівництвом радянської 
україни. переважно це доповідні записки відділів науки і культури, 
пропаганди та агітації ідеологічного відділу, сектору Цк кпу з під-
бору кадрів за кордон, інформаційні повідомлення українського това-
риства дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами (уТкЗ), 
радіотелеграфного агентства україни (раТау), а також довідки пред-
ставництва урСр при ооН та комітету державної безпеки (кДБ) при 
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раді Міністрів урСр, що надсилалися до Цк кпу. важливе значення 
також мають доповідні записки київського обкому партії та Цк ком-
партії україни, адресовані в Цк кпрС. переважна більшість із вказа-
них документів довгі роки мала гриф “Таємно” і “Цілком таємно”.

Серед документів, які висвітлюють практику відзначення Шевчен-
ківських урочистостей поза межами української рСр, увагу привертає 
доповідна записка завідувача сектору Цк кпу з підбору кадрів за кор-
дон І. пересаденка від 26 липня 1963 р. про розгортання діяльності 
“буржуазно-націоналістичних організацій” країн америки та Євро-
пи, спрямованої на використання 150-річного ювілею Т. Г. Шевченка 
для “ідеологічних диверсій” проти радянського Союзу (ф. 1, оп. 31, 
спр. 2144, арк. 72–76). у записці подано інформацію про створення в 
СШа, канаді та англії спеціальних Шевченківських комітетів, спо-
рудження пам’ятника українському поетові у вашингтоні, організа-
цію лекцій, конференцій та “академій”, проведення концертів, видання 
творів Т. Шевченка та досліджень про нього за кордоном. у зв’язку з 
цим підкреслювалася необхідність посилення роботи радянських газет, 
журналів, радіо і телебачення з висвітлення підготовки до 150-річчя з 
дня народження митця, що відбуватимуться в СрСр.

На окрему увагу заслуговує інформаційне повідомлення сектору 
Цк кпу з підбору кадрів за кордон під заголовком “Злісна фальси-
фікація життя і творчості Т. Г. Шевченка українськими буржуазни-
ми націоналістами”, подана в додатку до доповідної записки І. пере-
саденка від 15 листопада 1963 р. (ф. 1, оп. 31, спр. 2144, арк. 20) у 
документі подається огляд “націоналістичних” видань і преси, які, ні-
бито, мали за мету представити поета як свого ідеолога: “…протягом 
останніх років у СШа, канаді, англії, ФрН та Франції вийшла значна 
кількість видань творів Шевченка з коментарями, а також наукових 
праць про нього. виділилася група літераторів, яка намагається у про-
тивагу радянському шевченкознавству свідомо фальсифікувати життя 
і творчість Т. Г. Шевченка” (арк. 20). До когорти цих “літераторів” 
потрапили в. Барка, а. Бедрій, в. Доманицький, Д. Донцов, Д. Доро-
шенко, Б. кравців, о. лотоцький, л. луців, Є. Маланюк, Яр Славутич, 
р. Смаль-Стоцький та інші. у повідомленні стверджується, що “спотво-
рення Шевченка націоналістами починається з біографії поета, особли-
во фальсифікується ранній період його життя”; не маючи змоги справи-
тися з “дійсним, історичним Шевченком”, вони змушені вдаватися до 
“дикої модернізації його образу, грубого перекручування його творів”; 
найвдаліше вправляється в цьому “престарілий проповідник націонал-
фашизму” Д. Донцов; “особливо гостро націоналістична преса висту-
пає проти встановлених радянським шевченкознавством незаперечних 
фактів про ідейну спільність Шевченка з російськими революційними 
демократами” (арк. 22–27). Наприкінці документа вміщено цитату зі 
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статті відомого громадського діяча о. ждановича “виграємо черговий 
бій”, опублікованої на сторінках паризької газети “українське слово” у 
1963 р.: “рік 1964 буде беззаперечно роком бою нашого з Москвою за 
ідеали Шевченка: ми їх підноситимемо, вона їх заглушатиме фальшу-
ванням… Маємо всі дані цей бій виграти. Значення цієї перемоги таке 
велике, що виправдовує найбільші й найщиріші зусилля” (арк. 31). З 
огляду на це, в повідомленні містяться рекомендації ширше розгорну-
ти “контрпропаганду”, а також ознайомити із цією інформацією членів 
урядового республіканського Шевченківського комітету, керівництво 
Інституту літератури аН урСр і кафедри української літератури ки-
ївського державного університету, дирекцію музеїв Т. Г. Шевченка в 
києві та каневі, редакторів республіканських газет, а також газети “ві-
сті з україни” та управління мовлення на зарубіжні країни Державного 
комітету ради Міністрів урСр з радіомовлення і телебачення.

особливого розголосу в контексті підготовки до 150-річного юві-
лею Тараса Шевченка набула ініціатива українців американської діа-
спори спорудити у вашингтоні монумент великому кобзареві. За ін-
формацією міністра закордонних справ урСр л. паламарчука від 8 
лютого 1963 р., українські “націоналістичні” організації, об’єднані в 
українському конгресовому комітеті, отримали остаточний дозвіл на 
будівництво пам’ятника і запланували його відкриття в рамках ювілей-
них святкувань у березні 1964 р. (ф. 1, оп. 31, спр. 2144, арк. 6). Це під-
тверджується в листі постійного представника урСр при ооН л. кизі 
до Цк кпу від 22 жовтня 1963 р. (ф. 1, оп. 24, спр. 5743, арк. 70–76). 
Також у ньому йде мова про ймовірне запрошення на церемонію уро-
чистого відкриття пам’ятника співробітників радянського посольства у 
вашингтоні та представництва урСр при ооН. “Якщо б, однак, таке 
запрошення і було, то і тоді радянські представники не могли б його 
прийняти, оскільки прийшлося б бути присутніми на зборищі реакці-
онерів, стояти під петлюрівським “жовто-блакитним” прапором, мовч-
ки вислуховувати антирадянські промови та виконання гімну “Ще не 
вмерла україна”, – зазначив у листі л. кизя. у підсумку чиновник по-
дав пропозиції щодо низки заходів, які б засвідчили, з одного боку, 
прихильність урСр до ініціативи спорудження монумента Шевченкові 
у столиці СШа, а з іншого – засудили спробу використання цього за-
ходу “з метою антирадянської агітації”. Детальніше офіційна позиція 
радянської україни щодо цієї ініціативи викладена в інтерв’ю постій-
ного представника урСр при ооН для газети “вашингтон пост” та до-
повідній записці нью-йоркського відділення Телеграфного агентства 
радянського Союзу (ТарС) (ф. 1, оп. 31, спр. 2144, арк. 80–94).

Щоб попередити спробу використати заходи з відкриття пам’ятника 
Тарасу Шевченку у вашингтоні з метою антирадянської пропаганди, в 
Цк кпу вирішили надіслати листа-звернення до української громади 
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в СШа та “комітету пам’ятника Т. Г. Шевченку”, текст якого затвер-
дили на засіданні політбюро 8 серпня 1963 р. (ф. 1, оп. 6, спр. 3542, 
арк. 30; оп. 24, спр. 5743, арк. 40–47). під “Словом до українців…” під-
писалися видатні діячі культури урСр: М. Бажан, о. Гончар, Д. пав-
личко, М. рильський, Ю. Смолич, п. Тичина та багато інших. у фондах 
ЦДаГо україни збереглася відповідь на це звернення одного з пред-
ставників діаспори – головного редактора українського відділу раді-
останції “Свобода” М. Добрянського. Зміст його виступу розкрито у 
доповідній записці кДБ при раді Міністрів урСр до Цк кпу, де також 
подано коротку інформаційну довідку про особу промовця (ф. 1, оп. 24, 
спр. 5752, арк. 19–24). Загалом М. Добрянський схвально оцінив ініці-
ативу з боку творчої інтелігенції урСр звернутися до українців за кор-
доном. у своєму виступі журналіст зауважив: “ви висловлюєте побо-
ювання, що будова пам’ятника … могла б стати засобом розпалювання 
ворожнечі до нашої країни, до нашого народу. Ми цього не боїмося, бо 
такої небезпеки … нема. ви висловлюєте побажання, щоб Шевченків-
ські роковини стали нагодою для поширення ідеалів поета і для зміц-
нення культурних зв’язків інших країн з радянською україною. усім 
серцем цьому сприяємо”. відповідальність за низьку активність “куль-
турних контактів” з іноземними країнами М. Добрянський покладав на 
керівництво кпрС у Москві та уряд урСр у києві (арк. 23).

реакцією на таку відповідь з боку української еміграції стало роз-
роблення Цк кпу та кДБ при раді Міністрів урСр упродовж листо-
пада 1963 р. – травня 1964 р. низки заходів з метою “ефективного іде-
ологічного впливу” та “викриття антинародного обличчя українських 
буржуазних націоналістів”, що зафіксовано у відповідних архівних до-
кументах (ф. 1, оп. 24, спр. 5774, арк. 7–12; спр. 5894, арк. 142–144).

важлива інформація про те, як безпосередньо відбувалося відкрит-
тя пам’ятника великому кобзареві у вашингтоні, міститься в допо-
відній записці українського товариства дружби і культурного зв’язку 
з зарубіжними країнами від 6 липня 1964 р. (ф. 1, оп. 24, спр. 5894, 
арк. 227–228). у ній повідомлялося, що на урочистій церемонії було 
присутні від 60 до 100 тис. осіб, серед яких і колишні президенти 
СШа Д. Ейзенхауер та Г. Трумен, колишній віце-президент р. Ніксон, 
американські сенатори, а також представники українських “буржуаз-
но-націоналістичних” організацій америки, канади і Західної Європи. 
Наприкінці подається короткий опис зовнішнього вигляду пам’ятника 
Т. Шевченку.

Саме 1960–1970-х років стосуються документальні свідчення про 
неофіційні заходи із вшанування пам’яті Тараса Шевченка на терито-
рії української рСр. Зокрема, у фондах ЦДаГо україни відклалися 
документи, що відображають традицію зібрання 22 травня (у річницю 
перепоховання) біля пам’ятника поетові навпроти головного корпусу 
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київського університету, яка перетворилася на своєрідну громадську 
маніфестацію на захист рідної мови, національної культури, власної іс-
торії. Так, у доповідних записках секретарів Цк лкСМу Ю. Єльченка 
та київського промислового обкому кпу в. Дрозденка про зібрання 
представників творчої інтелігенції у 1964 р., адресованих у Цк ком-
партії україни, містяться дані про кількісний і віковий склад учасників 
акції, їхні імена, місце роботи, інформація про перебіг зібрання тощо 
(ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 163–165, 172–174). викликає інтерес також 
довідка завідувача відділу науки і культури Цк кпу Ю. кондуфора від 
23 травня 1966 р., в якій стверджується, що після всенародного відзна-
чення 100-річчя з дня смерті (1961 р.) та 150-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка (1964 р.) такі травневі зібрання стали більш масовими, 
набуваючи при цьому “антигромадського звучання”, і використовують-
ся “політично обмеженими особами для розпалювання невдоволень 
окремих людей заходами офіційних установ із вшанування пам’яті 
поета” (ф. 1, оп. 24, спр. 6160, арк. 104). у довідці відділів науки і 
культури та пропаганди й агітації Цк кпу, датованій 18 січня 1967 р., 
повідомляється про ініціативу творчої інтелігенції щороку в річницю 
перенесення праху кобзаря до україни відзначати так званий “День 
Шевченка”. водночас у ній наголошується на недоцільності санкціо-
нування такого заходу: “вважаємо, що відзначення пам’яті Т. Г. Шев-
ченка 22 травня в наш час не може сприяти зміцненню дружби народів 
радянського Союзу, і тому не бажане” (ф. 1, оп. 24, спр. 6160, арк. 157–
158). про необхідність “рішучої відсічі націоналістичним проявам” та 
посилення пропаганди ідей дружби народів СрСр йдеться також і в 
доповідній записці секретаря Цк кпу о. ляшка до Цк кпрС стосовно 
зібрання групи осіб 22 травня 1967 р. біля пам’ятника Т. Шевченку, 
датованій 1 липня 1967 р. (ф. 1, оп. 24, спр. 6313, арк. 51–52).

альтернативою несанкціонованим зібранням біля пам’ятника Та-
расу Шевченку мав стати започаткований владою у 1968 р. щорічний 
фестиваль “київська весна”. проте задум державно-партійного керів-
ництва української рСр не вдався, про що свідчать інформаційні пові-
домлення відділу пропаганди й агітації Цк кпу та київського обкому 
партії за 1971–1972 рр. (ф. 1, оп. 25, спр. 546, арк. 103–107, 109–110, 
111–116; спр. 698, арк. 11–12, 14–15, 18–19).

Таким чином, огляд документів наочно доводить, що у фондах 
Центрального державного архіву громадських об’єднань україни збе-
рігаються цінні документальні свідчення, які висвітлюють практику 
вшанування пам’яті великого українського поета в радянську добу. 
основу архівних матеріалів про Тараса Шевченка складають докумен-
ти керівних державно-партійних органів влади урСр. Хронологічно їх 
можна поділити на два блоки: джерела з довоєнної історії Шевченків-
ських урочистостей, коли тільки відбувалося становлення цієї традиції, 
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пошук її організаційних форм, методів, шляхів реалізації, та докумен-
тальні свідчення післявоєнного періоду, коли відзначення Шевченко-
вих ювілеїв відбувалося за вже сформованим каноном із невеликими 
змінами і доповненнями. разом із тим, представлені архівні матеріа-
ли відображають як офіційну – державно-партійну – практику відзна-
чення Шевченківських ювілеїв, так і неофіційну традицію вшанування 
пам’яті великого кобзаря, започатковану широкою українською гро-
мадськістю в україні та за її межами. у них розкривається інформа-
ція про упорядкування місць, пов’язаних із життям і творчістю Тараса 
Шевченка, зведення монументів, проведення різноманітних культурно-
мистецьких заходів, присвячених пам’яті великого українського поета 
тощо. Як бачимо, документи ЦДаГо україни є важливим історичним 
джерелом для дослідження становлення традиції відзначення Шевчен-
ківських днів, реконструкції двох діаметрально протилежних меморі-
альних образів великого кобзаря: революціонера і поборника дружби 
народів, створеного радянською владою, та провідника національних 
інтересів, вимальованого представниками української еміграції та твор-
чої інтелігенції.

подан обзор комплекса документов о Т. Г. Шевченко, который 
хранится в Центральном государственном архиве общественных объе-
динений украины. проанализировано становление традиции чествова-
ния памяти великого украинского поэта.

Ключевые слова: Т. Г. Шевченко; чествование памяти; документ; 
фонд; обзор; Национальный архивный фонд; ЦГаоо украины.

There is given the review of the complex of documents about T.H. Shevchenko, 
stored in the Public Associations Central State Archives of Ukraine and nalyzed the 
formation of the tradition of honoring the memory of the great Ukrainian poet.

Keywords: T. H. Shevchenko; the honoring of memory; the document; the 
fond; the review; the National Archival Holdings; Public Associations Central State 
Archives of Ukraine.
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ШевченКівсьКі ініЦіативи ПОЛтавсьКОГО 
ГУБернсьКОГО земства

(за документами державного архіву Полтавської області)

у статті на основі архівних джерел розповідається про ініціативи полтав-
ського губернського земства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у площині 
збереження у належному стані могили Т. Г. Шевченка у каневі та пошануван-
ня пам’яті поета. подаються відомості про діяльність полтавського комітету 
щодо збору пожертв на спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченку у києві, ви-
значені основні етапи проведення цієї кампанії.

Ключові слова: Земство; губернія; ініціативи; полтавщина; пам’ятник 
Т. Г. Шевченку; збір коштів; дуб Шевченка.

полтавщина у долі Т. Г. Шевченка займає особливе місце. упро-
довж свого життя поет тричі відвідував цей благодатний край у 1843–
1844, 1845–1846 та 1859 рр. почував він себе тут досить комфортно, 
адже ця земля та її люди щораз надихали його на створення нових мис-
тецьких та літературних шедеврів, на філософські роздуми щодо май-
бутнього розвитку україни.

Тараса Шевченка на полтавщині не просто знали і любили, його 
тут уже під час першої подорожі зустрічали як великого національного 
поета-пророка. Серед найближчих приятелів кобзаря зустрічаємо пріз-
вища багатьох відомих полтавців (жертводавців, художників, літера-
торів), які відігравали у різні періоди його життя як на чужині, так і 
в україні помітну роль (причому дехто із них став відомим виключно 
завдяки Шевченкові – Авт.). а пересічні мешканці краю з покоління 
в покоління передавали чимало переказів та легенд про перебування 
Шевченка у різних місцевостях губернії: про спілкування з кобзарями, 
про дуби, під якими так гарно писалося, про криниці, де неодноразово 
доводилося втамовувати спрагу та ін. Тож з роками синівська любов 
краян до кобзаря лише міцнішала і набирала обертів. й ніякі заборони 
цю хвилю всенародних почуттів вже не могли спинити…

після смерті поета полтавці серед перших долучилися до пошану-
вання його пам’яті. вже 6(18) травня 1861 р. на околиці м. полтави у 

* Білоусько Олександр Андрійович – директор Центру дослідження історії 
полтавщини, заслужений вчитель україни;

Пустовіт  Тарас  Павлович – заступник директора Державного архіву 
полтавської області, заслужений працівник культури україни.
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саду Гуссона місцевими громадівцями було посаджено дуб – перший 
живий пам’ятник Шевченкові (дуб зберігся, у 1963 р. його було “від-
крито” вдруге, а дубовий гай навколо нього названо Шевченківським 
парком).

а починаючи з 1880-х рр., на облаштування могили кобзаря та по-
шанування його пам’яті на загал періодично стали виноситися шевчен-
ківські ініціативи, що знаходили розуміння у полтавській губернській 
земській управі.

Так, приміром, на публікацію полтавця василя Гнилосирова восе-
ни 1882 року в київській газеті “Заря” про руйнування могили поета у 
каневі та необхідність збору коштів на надгробний пам’ятник Т. Шев-
ченкові полтавське земство відреагувало досить оперативно. 

вже у грудні 1882 року земством були прийняті у цій площині кон-
кретні рішення. Документи свідчать:

“П.[олтавское] Г.[убернское З.[емское] С.[обрание] ХVІІІ  очеред-
ного созыва в заседании 6 декабря 1882 года постановило: на поправку 
могилы поэта Шевченка пришедшую в  крайнюю ветхость и полураз-
рушенную внести в смету Губ.[ернского] Зем.[ства] потр.[…] на 1883 
год  [еди]новременно  сумму  500  руб.  и  означенные  деньги  передать  в 
Зол.[отоношскую] у.[ездную] з.[емскую] у.[праву]…”1.

Незабаром відгукнулася й княжна варвара репніна, яка на той час 
мешкала у Москві: “Вследствие личного заявления г. Председателя Зо-
лотоношской Управы и согласно журналу своему 14 января 1884 г. со-
стоявшемуся, Губернская Управа, препровождая при сем сто восемь-
десят рублей, собранных княжной г. Репниной на исправление могилы 
или  сооружения  памятника  поэта  Шевченко,  покорнейше  просит  о 
получении оных уведомить управу”2.

Загалом попри офіційну політику зросійщення упродовж 1882–
1884 рр. було зібрано 6 тис. карбованців, на які в. Шевченко та в. Гни-
лосиров змогли відновити могилу кобзаря у каневі та поставити на ній 
новий хрест.

Шевченківські ініціативи знаходили усіляку підтримку в полтав-
ській губернській земській управі. І це було цілком природно, оскільки 
у цьому органі місцевого самоврядування помітною була українська 
присутність: у земстві на зламі ХІХ–ХХ ст. працювала ціла група па-
тріотично налаштованих людей: Ф. а. лизогуб (голова), о. о. русов, 
л. в. падалка, к. в. Шаревський, Г. Г. ротмістров, а. Ю. кучерявенко 
та ін. Незабаром і земство проявило неабияку активність й показало 
приклад увічнення пам’яті українського поета. 

після відкриття у 1903 році пам’ятника І. п. котляревському пол-
тава продовжувала притягувати до себе увагу національно-свідомої 
інтелігенції: тут на початку ХХ ст. почали заявляти про себе культур-
но-просвітницькі інституції, 1906 року почав виходити україномовний 
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часопис “рідний край”, на всіх рівнях активно заговорили про відзна-
чення двох Шевченківських дат – 50-річчя від дня смерті і 100-річчя 
від дня народження Т. Г. Шевченка. Наймасштабнішим спільним за-
ходом усіх українців мав стати збір коштів на пам’ятник Т. Г. Шевчен-
кові у києві. 

першою винесла це питання на розгляд громадськості Золотонісь-
ка повітова управа. при місцевій управі було вибрано комісію у складі 
гласних С. в. лукашевича, в. І. лучицького та в. п. Науменка. Го-
ловною метою діяльності комісії стало вироблення проекту пам’ятника 
Шевченкові у києві та “виконання інших дій щодо спорудження його 
та організації спеціального фонду шляхом щорічних відрахувань упро-
довж 10 років по 100 руб.”. клопотання щодо збору коштів було роз-
глянуто відповідно до постанови губернських земських зборів 9-го 
грудня 1904 року (набула чинності 20-го квітня 1906 року за № 1233), 
збір пожертвувань відкрито у квітні 1908 року. 

певний час справа гальмувалася, оскільки не було узгодженості 
позицій між києвом, полтавою та Золотоношею. Тож для координа-
ції дій між головними організаторами цього проекту восени 1908 року 
було створено об’єднаний полтавсько-київський комітет зі спеціаль-
ним статутом. полтавський комітет очолив голова полтавської гу-
бернської земської управи Федір лизогуб, а до його складу увійшло 
близько 30 осіб, серед інших авторитетних діячів у комітеті значилися: 
граф М. р. капніст, Г. о. коваленко, Г. І. Маркевич, панас Мирний, 
л. в. падалка (секретар), Г. Г. ротмістров, Є. І. Сіяльський, Ф. й. ко-
варжик, Г. Т. Дмитрієва та ін.3. відтак основний тягар зі збору коштів 
ліг на полтаву. 

Механізм збору коштів був доволі простим. після оприлюднення 
у всеукраїнській газеті “рада” та інших часописах відповідних оголо-
шень відбувався пошук уповноважених (кореспондентів), які б могли 
збирати кошти на громадських засадах у різних куточках імперії. в 
інформаційних листах голови губернської земської управи повідомля-
лося, що пожертвування на пам’ятник Шевченкові збираються корес-
пондентами за талонними книжками або за квитками з визначеними 
сумами пожертвувань на листках у вигляді марок 3, 5, 10, 15, 20, 50 
коп., 1 руб. З метою поповнення шевченківського фонду для продажу 
пропонувалися також видання: “иллюстрированная біографія. життя 
Т. Шевченка”, бланки для відкритих листів, портрети Т. Шевченка ма-
лого та великого розмірів, “кобзар”.

активність жертводавців під час збору коштів у різні періоди, з 
1908 по 1914 рр., була різною, і про це свідчать офіційні статистичні 
дані. Найбільш діяльною уважається робота комітету на початковому 
етапі, коли було відкрито найбільше рахунків й зібрано левову частку 
коштів. Та поступово, незважаючи на наближення подвійного ювілею 
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Шевченка у 1911–1914 рр., активність людей зменшилася, що викли-
кало занепокоєння в організаторів. проте, все відбувалося прозоро і всі 
відомості, що надходили у фонд пам’ятника, оприлюднювалися земця-
ми у відповідних звітах. З квітня 1908 по 1 січня 1910 р. губернською 
земською управою було відкрито 620 рахунків (із них закрито на 1 січ-
ня 1913 р. – 340), у 1910 р. відкрито 440 рахунків (із них закрито на 
1 січня 1913 р. – 202), у 1911 р. відкрито 48 рахунків (із них закрито 
на 1 січня 1913 р. – 29), у 2012 р. відкрито 16 рахунків (із них закрито 
на 1 січня 1913 р. – 12). Станом на 1 листопада 1913 р. було відкрито 
1124 рахунки, на які надійшло 48 770 р. 69 коп.4. На думку ревізійної 
комісії, незважаючи на те, що справа була досить складною і копіткою, 
вона була виконана успішно.

у документах полтавської губернської земської управи відклалася 
частина листів, що надійшла до полтавського шевченківського коміте-
ту впродовж 1908–1911 рр. Серед бажаючих долучитися до шляхет-
ної справи значилися представники української інтелігенції (М. ар-
кас, Є. С. вировий, о. І. кандиба, М. Ф. комаров, а. в. Ніковський, 
Д. Ф. Соловей, С. п. Шелухін, к. в. Широцький та ін.), працівники 
державних органів та судових установ, вчителі, селяни, студенти, мит-
ці; члени наукового товариства НТШ у львові, товариства “просвіта” 
(м. катеринослав, м. одеса), українських громад Санкт-петербурга, 
Москви, Далекого Сходу. попри те, що частина кореспондентів меш-
кала за тисячі кілометрів від україни, люди зверталися в земство пе-
реважно українською мовою; вражає їх активна громадянська позиція, 
щире бажання прислужитися рідному краєві. 

Зворушливим, приміром, є лист від групи українців зі станції Бухе-
ду Східно-китайської залізниці від 01 квітня 1908 р. процитуємо час-
тину цього документа:

“Великий  сором  став  нам  маленькій  кучечці  українців  закинутих 
волею судьби в чужу землю на далекому сході, що таке велике націо-
нальне діло як будування пам’ятника батьку нашої Украінської Літе-
ратури да стояло так мертво так недвижимо. Цураємось вірити, що 
“вмерла наша Україна”, цураемось вірити, що умерли прихильники  її. 
Не може цього статься, як що всякий буде знать про це велике діло, 
всяк прійде з охотою на допомогу, а через те і ми, прочітавши цю за-
мітку рішились прохать Вас довірить нам збірать теж гроші і якщо 
можна Вам положиться на наш Кружок дак тоді вишліть книжички 
з квитанціями на  ім’я Предсідателя Кружка “машиниста депо Бухе-
ду Гавріила Парфентіева Бородыню”, а також і довірительний на це 
діло лист”5.

І таких листів десятки. взагалі географія проведених заходів вражає. 
кошти збирали не тільки по всій російській імперії, а й за кордоном, у 
тому числі в америці, канаді, Бразилії. упродовж 1906–1913 років на 
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цю шляхетну справу було зібрано 50 тисяч рублів народних пожертв 
(на той час величезна сума); про хід цієї збиральницької кампанії у ру-
бриці “Що робиться для збудування пам’ятника Т. Г. Шевченка. Звіст-
ка з полтави” інформував упродовж років громадськість у газеті “рада” 
секретар комісії л. в. падалка.

крім приватних пожертвувань, земці і самі неодноразово розгляда-
ли питання щодо нових асигнувань на пам’ятник Шевченкові. Далеко 
за неповними даними такі рішення приймали лубенське (щорічно, по-
чинаючи з 1905 року по 50 руб.), Миргородське (щорічно, починаючи 
з 1905 р. по 100 руб. упродовж 8 років), пирятинське, полтавське пові-
тові земства. органами місцевого самоврядування губернії було також 
ініційовано: відкриття школи ім. Т. Шевченка у полтаві (лютий, 1911) 
та перейменування у центральному районі міста вулиці Новополтав-
ської на вулицю Шевченка; улаштування скверу Т. Г. Шевченка у ром-
нах (травень, 1911 р.) та ін.

На превеликий жаль, ця жертовна і трудомістка справа не мала щас-
ливого завершення. Зібрані 50 тисяч рублів не були використані за сво-
їм призначенням. Із початком першої світової війни збір коштів було 
припинено, а святкування 100-річчя від дня народження Т. Г. Шевчен-
ка – заборонено. На нашу думку, це було пов’язано, передовсім, з офі-
ційною політикою царату: для тогочасної влади петербурга і мертвий 
Шевченко був доволі небезпечний, оскільки в його літературній діяль-
ності убачалося “отрицательное противоцерковное и противогосудар-
ственное направление”, а в багатьох його творах допускалися так звані 
вирази проти верховної влади в державі. 

офіційно збір коштів було припинено восени 1914 р. у повідо-
мленні полтавської губернської земської управи від 08 жовтня 1914 р. 
про це зазначалося так: “Минувшее очередное Губернское Земское Со-
брание постановило ликвидировать сбор пожертвований на памятник 
Н. В. Гоголю и Т. Г. Шевченко. В виду этого Управа покорнейше про-
сит Вас [кореспондентів] возвратить ей выданныя Вам для сбора по-
жертвовании на памятник Шевченко и неизрасходованныя талонныя 
и квитанционныя книги, открытыя письма, биографии и проч. Вместе 
с тем Управа просит Вас прислать ей краткия сведения о собранных 
Вами  суммах  и  выслать  Управе  поступившия  к  Вам  денежныя  по-
жертвования, если таковыя были”.

Та, попри офіційну заборону, стримати хвилю народної любові до 
свого поета було неможливо ні за царату, ні пізніше за більшовиків, але 
останні це використали сповна вже у своїх ідеологічних цілях.

1 Держархів полтавської обл., ф. 723, оп. 3, спр.1, арк. 7.
2 Там само, арк. 10.
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3 Ротач П. П. лев падалка біля “великої української справи”: до історії 
збору пожертв на пам’ятник Т. Г. Шевченкові в києві // археологічний літопис 
лівобережної україни. – 1997. – ч. 1–2. – С. 21–27.

4 Держархів полтавської обл., ф. р. 1505, оп. 35, спр. 5. 
5 Держархів полтавської обл., ф. 723, оп. 3, спр. 2, арк. 16–16 зв.

в статье на основе архивных источников рассказывается об инициати-
вах полтавского губернского земства в конце ХІХ – в начале ХХ ст. в плос-
кости сохранения в надлежащем состоянии могилы Т. Г. Шевченко в каневе 
и увековечение памяти поэта. подаются сведения о деятельности полтавско-
го комитета относительно сбора пожертвований на сооружение памятника 
Т. Г. Шевченко в киеве, определены основные этапы проведения этой кам-
пании.

Ключевые слова: Земство; губерния; инициативы; полтавщина; памят-
ник Т. Г. Шевченко; сбор средств; дуб Шевченка.

The article on the base of archival sources tells about the initiatives of 
the Poltava Province Zemstvo at the end of 19 – beginning of 20 centuries 
concerning the maintenance the T.H. Shevchenko tomb in Kaniv City and 
the honoring of memory of poet. The author presents the information on the 
activity of Poltava Committee on the collecting donations on the establish-
ment of the T.H. Shevchenko’s monument in Kyiv; defines the main stages 
of this campaign.

Key words: the Zemstvo; the Province; the initiatives; the Poltava Re-
gion; T.H. Shevchenko’s monument; the collecting donations; the Shevchen-
ko’s oak.
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УдК 929Шевченко:930.253(477.51)

р. Б. вОрОБей*

ШевченКіана в дОКУментаХ дерЖавнОГО арХівУ
черніГівсьКОЇ ОБЛасті

в статті проведено огляд документів Державного архіву чернігівської 
області, що присвячені Т.Г. Шевченку. Документи містять два автографи ве-
ликого кобзаря, а також інформацію щодо увічнення його пам’яті на черні-
гівщині.

Ключові слова: український поет; патріот україни; історичні пам’ятки 
україни.

Завжди відчуваєш особливий трепет, коли торкаєшся документа, 
що вийшов з-під пера Тараса Григоровича Шевченка – українського 
поета-пророка, громадського діяча, великого патріота україни. Дер-
жавному архіву чернігівської області поталанило, попри всі історич-
ні катаклізми – революції, громадянську та велику вітчизняну війни, 
згортання українізації – у фонді “канцелярія чернігівського цивільного 
губернатора” збереглося два автографи кобзаря, що стали центром, на-
вколо якого почала формуватися архівна Шевченкіана. Цікава історія 
появи цих документів. 

першу можливість відвідати україну Тарас Григорович Шевчен-
ко отримав 11 травня 1843 року. Ця подорож тривала з кінця травня 
1843 року до початку лютого 1844 року, під час якої поет відвідав 26 
населених пунктів чернігівської губернії. 

побачивши квітучу неньку україну, у поета виникає задум – під-
готувати, а згодом видати альбом естампів “живописная украина” як 
художнє періодичне видання про історичне минуле, народний побут, 
звичаї і фольклор, природу й історичні пам’ятники україни. протягом 
всього 1844 року Тарас Шевченко працює над виготовленням гравюр, 
самостійно освоюючи складну техніку та складаючи тексти. 

презентуючи альбом, у жовтні 1844 року, Тарас Шевченко наді-
слав листа чернігівському цивільному губернатору павлу Івановичу 
Гессе. в листі пристрасно викладено любов до україни, неповага до 
тих, хто забуває культуру своєї батьківщини:

“ваше превосходительство милостивый государь павел иванович! 
история южной россии изумляет каждого своими происшествиями и 
полусказочными героями, народ удивительно оригинален, земля пре-
красная, и всё это до сих пор никем не представлено пред очи образо-

* Воробей Раїса Борисівна – кандидат наук з державного управління, ди-
ректор Державного архіву чернігівської області.

© р. Б. воробей, 2014
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ванного мира, тогда как Малороссия давно имела своих и композито-
ров, и живописцев, и поэтов. чем они увлеклись, забыв своё родное, не 
знаю. Мне кажется, будь родина моя самая бедная, ничтожная на земле, 
и тогда бы она казалась краше Швейцарии и всей италии. Те, которые 
видели однажды нашу краину, говорят, что желали бы жить и уме-
реть на её прекраснейших полях. что же нам сказать, её детям, должно 
любить и гордиться своею прекраснейшею матерью. Я как член её ве-
ликого семейства служу ей, ежели не на существенную пользу, то, по 
крайней мере, на славу имени украины. обладая в мале искусством в 
живописи, предпринял я издание, названное мною “живописная укра-
ина”. издание разделяется на 3 части: первая – виды примечательные 
или красотою, или историческими воспоминаниями; вторая – народный 
быт настоящего времени и третья – история. в настоящее полугодие 
выйдет 6-ть картин. 3-и уже готовы, которые и имею честь при сем 
препроводить вашему превосходительству, а остальные три выйдут в 
декабре месяце. в последующие годы будут выходить по 12-ть картин 
в год, гравированных на меди….forte.

Его сиятельство князь Николай андреевич принял живое учас-
тие в моем предприятии. ободренный его вниманием, я осмелился 
утруждать ваше превосходительство своею покорнейшею просьбою, 
представить труд мой почтенным землякам моим, труд, для которо-
го крайне искренне мое желание издать как нельзя лучше, не достает 
собственных средств, для расходов в таком случае неизбежных. и тешу 
себя надеждою, что ваше превосходительство удостоит вниманием 
мою просьбу и влиянием вашим дадите возможность достигнуть цели 
моего предприятия.

первые два выпуска, состоящие из 6-ти картин стоят 3-и рубля се-
ребром. Требования ваши с именами подписчиков благоволите адре-
совать или в канцелярию военного генерал-губернатора князя Николая 
андреевича Долгорукова или в С.-петербург на имя Тараса Григорье-
вича Шевченко в академию художеств. 

С истинным почтением имею честь быть вашего превосходитель-
ства покорный слуга Т. Шевченко.

1844 года
октября 1 дня
С.-петербург”1.

планувалося видавати по 12 естампів щороку, але через матеріаль-
ну скруту цей задум реалізувати не вдалося. Було видано лише один 
альбом, куди увійшло 6 естампів: “у києві”, “видубицький монастир”, 
“Судна рада”, “Старости”, “казка”, “Дари в чигирині”.

у 1859 році, вже перебуваючи під поліцейським наглядом, Тарас 
Григорович відвідав востаннє свою батьківщину. випереджаючи його 
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лист Т. Г. Шевченка чернігівському губернатору п. І. Гессе про
розповсюдження естампів “живописная украина”. 1 жовтня 1844 року.

Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 9575,
арк. 4. Оригінал.

До листа прикладався і квиток на розповсюдження альбому
із ще одним автографом Т. Г. Шевченка2.
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лист Т. Г. Шевченка чернігівському губернатору п. І. Гессе про
розповсюдження естампів “живописная украина”. 1 жовтня 1844 року.

Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 9575,
арк. 4зв. Оригінал.
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лист Т. Г. Шевченка чернігівському губернатору п. І. Гессе про
розповсюдження естампів “живописная украина”. 1 жовтня 1844 року.

Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 9575,
арк. 5. Оригінал.
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приїзд, поліцмейстер Санкт-петербурзької оберполіцмейстера канцеля-
рії відправляє чернігівському цивільному губернатору катону павло-
вичу Шабельському листа :

“3 июня 1859 года. Господину черниговскому гражданскому гу-
бернатору. чернигов. Состоящий, по высочайшему повелению, под 
строгим надзором полиции, обучающийся в императорской академии 
художеств и признанный ныне за успехи в гравировании назначенным 
в академики, Тарас Шевченко с разрешения президента академии, 
Ее императорского высочества, государыни, великой княгини Марии 
Николаевны, отправляется на пять месяцев в губернии: киевскую, 
черниговскую и полтавскую для поправления здоровья и рисования 
этюдов с натуры. 

выдав Шевченко, 25 сего мая за № 108, свидетельство на свободный 
приезд в означенные губернии, я имею честь уведомить об этом ваше 
превосходительство и покорнейше просить, не изволите ли признать 
возможным сделать распоряжение к учреждению за Шевченком, во 
время проживания его во вверенной вам губернии, помянутого надзо-
ра, о последствиях которого меня уведомить”3. 

Формування архівної Шевченкіани в Державному архіві чернігів-
ської області продовжилося вже після смерті поета. Як правило, вона 
поповнювалася документами, присвяченими святкуванню дня наро-
дження, вшануванню пам’яті поета, відвідуванню ним міста чернігова 
й чернігівщини, знайденню його живописних творів, а також розвідкам 
науковців, які досліджували й досліджують сьогодні життя і творчість 
кобзаря.

Документи, що перебувають на зберіганні в Державному архіві 
чернігівської області, свідчать про те, що в 1914 році, коли відзначався 
100-річний ювілей від дня народження Т.Г. Шевченка, відбувся певний 
сплеск у справі відродження призабутих сторінок життя поета та уві-
чнення його пам’яті. однак, необхідно зазначити, що, на превеликий 
жаль, довгострокові проекти, які планувалося втілити в життя, так і не 
стали реальністю внаслідок цілої низки трагічних історичних подій по-
чатку XX століття. 

20 січня 1914 року в чернігові відбулося засідання музейної комісії 
щодо вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка з нагоди 100-річчя з дня його 
народження.

комісія запропонувала 26 лютого провести панахиду та святко-
ве засідання в музеї в.в. Тарновського, видати альбом, присвячений 
пам’яті Т.Г. Шевченка з репродукціями предметів, що перебувають на 
зберіганні в музеї та мають відношення до великого поета, накладом 2 
тисячі примірників, виділивши 2500 рублів4.

питання щодо вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка обговорювалося 
також під час засідання чернігівської міської Думи5.
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у 1914 році газета “черниговская земская неделя” (орган черні-
гівського губернського земства), також відгукнулася на ювілей Тараса 
Шевченка й розмістила на своїх шпальтах перебіг названого засідання 
чернігівської Думи. 

у статті йшлося, що, відкриваючи 26 лютого (за старим стилем) 
1914 року чергове засідання Думи, міський голова аркадій васильович 
верзилов наголосив на тому, що життя Т.Г. Шевченка тісно пов’язне з 
історією чернігівщини – поет відвідував місто чернігів, спілкувався з 
родинами лизогубів, Тарновських, Білозерських; у музеї в. в. Тарнов-
ського зберігається колекція речей поета та повідомив, що до міської 
управи звернулося 200 жителів міста із заявою щодо увічнення його 
пам’яті.

відповідно до заяви Міська училищна комісія запропонувала: від-
крити при міській бібліотеці шевченківський відділ із літературних 
творів, перейменувати міський театральний сквер у Шевченківський, 
установити в ньому бюст Т. Г. Шевченка, започаткувати дві стипендії 
для найбідніших дітей міщан – талановитих музикантів і художників, 
відслужити панахиду (від цієї пропозиції духівництво відмовилося з 
огляду на прохання громадських організацій).

у Думі було проведено дебати, внаслідок чого прийнято пропозиції 
Міської училищної комісії6. 

Цього ж 1914 року в “черниговской земской неделе” було опублі-
ковано інформацію про перебування Т. Г. Шевченка в чернігові у 1846 
році.

у статті зазначено, що на початку лютого 1846 року Тарас Григо-
рович Шевченко приїхав в Ісківці до олександра Степановича афана-
сьєва-чужбинського та запросив його супроводжувати у мандрах по 
Малоросії. афанасьєв погодився і вони виїхали до чернігова. у будин-
ку дворянських зібрань був бал, на якому Т. Г. Шевченко познайомився 
з андрієм Івановичем лизогубом, у якого пізніше гостював у Седневі. 
в чернігові зупинився Т. Г. Шевченко в готелі “Царград”. чернігівські 
міщани запам’ятали, як Тарас Григорович гуляв мальовничими черні-
гівськими вулицями, щось записував і, отримавши дозвіл у єпархіаль-
ного начальства, замальовував церковні пам’ятки Троїцько-Іллінсько-
го монастиря. у статті згадується шевченківська колекція, яку зібрав 
в. Тарновський і яка знаходилася в музеї українських старожитностей7. 

окремий сегмент Шевченкіани Державного архіву чернігівської 
області – документи, присвячені збиранню коштів на спорудження 
пам’ятника Тарасу Шевченку в місті києві. Збереглася невелика кіль-
кість документів, датована 1906, 1908 та 1910 роками. 

в 1904 році Золотоніська повітова управа запропонувала встанови-
ти пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті києві. вона аргу-
ментувала свою ініціативу шанобливим ставленням до творчості Шев-
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ченка практично всіх прошарків населення, але зазначила, що не має 
можливості надати велику суму, тому асигнує на створення пам’ятника 
30 рублів. відгук на цю пропозицію мав своє місце і в чернігівській 
губернії.

19 січня 1906 року питання створення фонду на спорудження 
пам’ятника Т. Г. Шевченку виносилося на засідання чернігівського гу-
бернського земського зібрання. 

На засіданні чернігівського губернського земського зібрання було 
прийнято рішення: для створення фонду асигнувати 1 000 рублів (про-
тягом 3-х років по 200 рублів), отримати дозвіл на відкриття в черні-
гівській губернії передплати на зібрання пожертв, докласти зусиль для 
того, щоб земства перебрали на себе зібрання коштів від приватних 
осіб. Зібрані кошти планувалося зосередити в губернській управі для 
перетворення їх у процентні папери, зв’язатися із Золотоніським по-
вітовим земством й обговорити питання щодо терміну спорудження 
пам’ятника та складу комісії, а також внести до кошторису 200 рублів8.

На загальному тлі стислих казенних документів виділяється допо-
відь, датована 1908 роком, Сосницької повітової земської управи Со-
сницькому повітовому земському зібранню про участь земства в пе-
редплаті на пам’ятник Т. Г. Шевченка. в документі характеризується 
творчість поета “… задушевные произведения, … безграничная любовь 
к опоэтизированному им родному краю”9. у документі запропонова-

квиток на передплату серії естампів Т. Г. Шевченка.
“живописная украина”. 1 жовтня 1844 року.

Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 9575, арк. 3. Оригінал.
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но – асигнувати 50 рублів та утворити комітет щодо збору пожертв від 
приватних осіб. 

питання щодо збирання коштів на спорудження пам’ятника роз-
глядалося й на засіданні Ніжинської міської думи 27 січня 1910 року. 

у журналі засідання зазначено, що необхідно асигнувати 50 рублів 
і своєчасно вислати їх у розпорядження київського міського голови як 
голові об’єднаного комітету щодо спорудження пам’ятника Т.Г. Шев-
ченку та зібрати кошти передплатою.

Цю витрату не було внесено до додаткового кошторису 1909 року, 
але врешті-решт суму в 50 рублів було внесено до кошторису 1910 року, 
передплата дала 16 рублів 75 копійок10. 

Не забували великого кобзаря і в період української революції 
1917–1921 років. відкриваючи 8 червня 1917 року перший україн-
ський з’їзд у чернігові, Ілля Шраг, український громадський і політич-
ний діяч, чернігівський адвокат, нагадав про необхідність ушанувати 
пам’ять Т. Г. Шевченка:

“…пошануємо тих, хто присвятив свої сили і головами поліг за 
здобуття волі. Ми мусимо до них поставитись з побожною пошаною. 
Я не можу не поставити у нас у першу чергу Тараса Шевченка, не 
тільки як сприявшого відродженню україни, не тільки як поета, але 
як великого громадянина, великого апостола української ідеї. Завдя-
ки йому ми знаємо, хто ми і до чого нам треба йти. Тому вшануємо 
пам’ять всіх борців за волю і пам’ять незабутнього, великого Тараса 
Шевченка вставанням.

всі встали, і хор проспівав “Заповіт”, а потім – “Ще не вмерла 
україна”11.

великий інтерес представляє собою документ також періоду укра-
їнської революції – “Циркуляр в.о. Борзнянського комісара Централь-
ної ради директору Борзнянської чоловічої гімназії про відзначення в 
україні річниці смерті Т.Г. Шевченка”, датований 13 лютим 1918 року: 

“ п. Директору Борзенської хлоп’ячої гімназії.
26-го лютого по всій україні відбувається національне свято – ро-

ковини смерті нашого генія-пророка Тараса Григоровича Шевченка.
прохаю вас зробити належне розпорядження, щоб школярі були на 

панахиді і щоб вони сей день празднували.
Бажано було б, щоб школярі були ознайомлені з життям Т. Шев-

ченка і значенням його в українській літературі. 
в. о. комісара в. андрієвський”12. 
установлення радянської влади в україні відкрило нову сторінку 

в історії формування Шевченкіани. Цікава історія знайдення Яковом 
платоновичем Забілою автопортрету Т. Г. Шевченка, викладена ним у 
листі до секції з охорони пам’яток мистецтва та старовини підвідділу 
мистецтв чернігівського губвідділу наросвіти.
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у листі Яків Забіла сповіщає про невідомий автопортрет Т. Г. Шев-
ченка, який привезла з варшави до києва родичка Енгельгардта та ви-
конання якого приписували самому Шевченку. власниця портрету мала 
намір продати портрет до чернігівського музею василя васильовича 
Тарновського. З метою проведення експертизи портрету Яків Забіла 
поїхав до києва і разом з комісією київського міського музея взявся 
проводити експертизу. але директор київського музею висловив ба-
жання сам придбати цей портрет. Яків Забіла взяв у власниці обіцянку 
продати портрет тільки музею Тарновського, про що і сповістив секцію 
з охорони пам’ятників мистецтва і старовини:

“1 августа 1919 года. в секцию по охране памятников искусств 
и старины подотдела искусств черниговского Губнародобраза Яко-
ва платоновича Забилы. при поездке в киев по поручению секции по 
охране памятников искусств и старины мне случайно удалось натол-
кнуться на портрет украинского поэта Т. Г. Шевченко хорошей работы, 
приписываемый кисти самого Шевченко (автопортрет), но без автор-
ской подписи. история происхождения портрета следующая. владелица 
этого портрета привезла его в этом году из варшавы, и достался он ей от 
родственника её Энгельгарда, приятеля поэта, которому сам Шевченко 
будто бы подарил этот портрет. она изъявила готовность продать этот 
портрет в музей им. в. в. Тарновского в чернигове, но предваритель-
но желала бы, чтобы этот портрет осмотрели и оценили специалисты. 
С этой целью я виделся с Беляшевским, директором киевского город-
ского музея, который согласился осмотреть его в комиссии при своем 
музее и сделать оценку, как с художественной стороны, так и в смысле 
стоимости, а равным образом окончательно установить, принадлежит 
ли он действительно кисти самого Шевченко, но при этом добавил, что 
он желал бы сам приобрести этот портрет для киевского музея.

взяв обещание от владелицы, что она в первую очередь продаст 
этот портрет в музей Тарновского, и только при отказе музея Тарнов-
ского, продаст в другие руки, я считаю своим долгом довести об этом 
до сведения секции. 31 июля 1919 года”13. 

Збереглися документи про підготовку та проведення заходів, при-
свячених вшануванню пам’яті Т. Г. Шевченка в містах та селищах чер-
нігівщини в 1919–1925 роках14–24.

про значимість Т. Г. Шевченка в житті українців та, зокрема, чер-
нігівців свідчить той факт, що підготовку до проведення виставки, 
присвяченої 130-им роковинам від дня народження Т. Г. Шевченка у 
1944 році було розпочато за сім місяців до повного звільнення терито-
рії україни від фашистських загарбників. постановою виконкому чер-
нігівської обласної ради депутатів трудящих від 11 березня 1944 року 
“про видачу 3000 карбованців організацію виставки до 130 роковин з 
дня народження Т. Г. Шевченко” визначалося: 
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“…Для організації виставки до 130-х роковин з дня народження 
Т.Г. Шевченко асигнувати 3000 карбованців з статті “Інші витрати” по 
чернігівському облвиконкому.

асигнування видати чернігівському державному історичному му-
зею, якому Шевченківська комісія доручила організувати виставку”25.

у 1960 році було проведено збирання відомостей щодо об’єктів 
у м. чернігові, що носять ім’я Т. Г. Шевченка. На запит виконавчо-
го комітету обласної ради народних депутатів виконком міської ради 
трудящих 31 травня 1960 року надав довідку, в якій перераховувалися 
такі об’єкти: центральна вулиця міста, провулок, обласний державний 
український музично-драматичний театр. крім того, при в’їзді до міста 
встановлено пам’ятник Т. Г. Шевченку26.

Інший документ “рішення виконавчого комітету чернігівської 
міської ради № 31 від 11 січня 1961 року “На відзначення сторіччя з 
дня смерті Т. Г. Шевченка” також стосується увічнення пам’яті вели-
кого кобзаря.

у січні 1961 року на відзначення століття від дня смерті велико-
го кобзаря та, йдучи на зустріч численним побажанням мешканців 
міста чернігова, виконавчий комітет чернігівської міської ради при-
йняв рішення про перейменування вулиці радянська на вулицю імені 
Т. Г. Шевченка.

Сьогодні на вулиці імені Т. Г. Шевченка в чернігові розташована 
величезна кількість громадських будівель і приміщень державних, об-
ласних і міських органів влади, об’єктів міської інфраструктури, закла-
дів освіти й культури, пам’яток історії й архітектури27.

постановою ради Міністрів української рСр № 390 від 28 берез-
ня 1961 року “про присвоєння імені Т. Г. Шевченка чернігівському 
педагогічному інституту” було вирішено прийняти пропозицію черні-
гівського обкому кп україни і виконкому обласної ради щодо надання 
чернігівському педагогічному інституту імені великого українського 
поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча – 
Тараса Григоровича Шевченка та від 28 березня 1961 року інститут 
іменувати: чернігівський педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка28.

після прийняття зазначеної постанови ради Міністрів урСр на за-
сіданні ради інституту було затверджено план заходів у зв’язку із при-
своєнням інституту почесного імені Т. Г. Шевченка. планом заходів 
передбачалося створення в інституті кабінету Т. Г. Шевченка, подання 
до Міністерства освіти урСр клопотання про створення в інституті фі-
лологічного факультету за спеціальностями – українська мова та літе-
ратура та призначення інституту трьох стипендій імені Т. Г. Шевченка. 
присвоєння почесного імені – Т. Г. Шевченка чернігівському педін-
ституту стало великою подією в житті викладацького та студентського 
колективу29.
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Значною подією в житті міста стало відкриття пам’ятника вели-
кому кобзарю. у вересні 1992 року в рамках заходів із святкування 
1300-річчя чернігова на стародавньому валу урочисто відкрито новий 
пам’ятник Т. Г. Шевченку. Цій події присвячена стаття в газеті “Дес-
нянська правда”. 

автором пам’ятника є народний художник україни, лауреат На-
ціональної премії україни імені Т. Г. Шевченка – володимир андрійо-
вич чепелик. пам’ятник великому українському поетові і мислителю 
Тарасу Григоровичу Шевченку є унікальним для україни і лишається 
одним з небагатьох на сьогодні, що зображує Тараса Шевченка моло-
дим та статним, яким він був, навчаючись у петербурзький академії 
мистецтва.

Т. Г. Шевченко щиро й глибоко любив чернігівську землю та вва-
жав наш край своєю другою батьківщиною. Тому саме чернігів та чер-
нігівщина багаторазово згадуються в безсмертних творах кобзаря. по-
чуте, побачене та пережите Шевченком на чернігівщині перетворилось 
згодом у його палке слово, якому жити вічно та впливати на формуван-
ня національної свідомості.

На відкритті пам’ятника великому кобзареві був присутній пре-
зидент україни леонід Макарович кравчук, який, звертаючись до при-
сутніх, сказав:
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“… в рік нашої незалежності місто чернігів відкриває пам’ятник 
нашому апостолу, нашому духовному батькові Тарасу Григоровичу 
Шевченку. людині, яка не тільки мріяла про нашу державність, лю-
дині, яка усе своє життя поклала на олтар цієї мети, людині, яка перед 
усім світом засвідчила могутність українського народу, могутність на-
шої нації, її корені, її славу…”.

від імені авторів нового пам`ятника кобзареві та власного імені 
до присутніх звернувся голова Спілки художників україни, заслуже-
ний діяч мистецтв володимир чепелик та на завершення своєї промови 
сказав: “…про цей прекрасний осінній день будуть ще багато писати і 
говорити, а це святе шевченківське місце завжди буде улюбленим міс-
цем чернігівців”30.

18 листопада 2006 року на території чернігівського національно-
го педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка біля центрально-
го входу в головний корпус встановлено погруддя великого кобзаря 
за ініціативи та на пожертви викладачів та студентів історичного фа-
культету університету. автором бронзового погруддя є чернігівський 
скульптор Геннадій Єршов.

На урочистому відкритті був присутній міністр освіти і науки 
україни Ніколаєнко С.М., керівництво облдержадміністрації та черні-
гівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шев-
ченка31. 

І, нарешті, не можна не згадати про сучасні управлінські докумен-
ти щодо відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, що 
перебувають у діловодстві Державного архіву чернігівській області.

З нагоди відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка та на виконання указу президента україни від 11 квіт-
ня 2012 року № 257 “про додаткові заходи з підготовки та відзначення 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” та постанови верхо-
вної ради україни від 19 червня 2013 року № 340-VII “про підготовку 
та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” Дер-
жавною архівною службою україни виданий наказ № 99 від 22 липня 
2013 року “про участь державних архівних установ у заходах з підго-
товки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка”, 
відповідно до якого створено робочу групу з підготовки виставки фото- 
та архівних документів і матеріалів “До 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка” та реалізації спільних проектів Федеральним архів-
ним агентством (російська Федерація), а саме підготовки та видання 
“Художнього альбому про Т. Г. Шевченка”, організації та проведення 
круглого столу “життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка”. 

З метою забезпечення належної організації відзначення 200-річчя 
від дня народження великого кобзаря головою чернігівської обласної 
державної адміністрації видано розпорядження від 5 квітня 2013 року 
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№ 122 “про відзначення в чернігівській області 200-річчя від дня наро-
дження Т.Г. Шевченка” та в жовтні 2013 року в.о. заступником голови 
обласної державної адміністрації затверджено план заходів з підготов-
ки та відзначення в області 200-річчя від дня народження Т. Г. Шев-
ченка.

На виконання зазначених вище документів Державний архів черні-
гівської області підготував фотодокументальну виставку “чернігівські 
шляхи Т. Г. Шевченка”, що відкрилася в Держархіві області 5 березня 
2014 року. Співробітниками Держархіву області до ювілею кобзаря під-
готовлені за документами архіву теле- і радіопередачі про Т. Г. Шев-
ченка та його зв`язок з чернігівщиною.

1 Державний архів чернігівської області (далі – Держархів чернігівської 
обл.), ф. 128, оп. 1, спр. 9575, арк. 4, 4 зв., 5.

2 Держархів чернігівської обл., ф. 128, оп. 1, спр. 9575, арк. 3. 
3 Держархів чернігівської обл., ф. р–651, оп. 1, спр. 85, арк. 77. 
4 Держархів чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 584, арк. 130. 
5 Держархів чернігівської обл., ф. 145, оп. 1, спр. 890, арк. 98–99. 
6 черниговская земская неделя. – 1914. – 28 февраля. – № 9. – С. 7.
7 черниговская земская неделя. – 1914. – 28 февраля. – № 9. – С. 12–13.
8 Держархів чернігівської обл., ф. р–593, оп. 1, спр. 90, арк. 6. 
9 Держархів чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 534, арк. 115–115 зв. 

10 Держархів чернігівської обл., ф. 145, оп. 1, спр. 563, арк. 13 зв.–14. 
11 Держархів чернігівської обл., ф. 1081, оп. 1, спр. 16, арк. 3–4. 
12 Держархів чернігівської обл., ф. 813, оп. 1, спр. 11, арк. 82. 
13 Держархів чернігівської обл., ф. р–593, оп. 1, спр. 52, арк. 92–93. 
14 Держархів чернігівської обл., ф. р–594, оп. 1, спр. 562, арк. 3. 
15 Держархів чернігівської обл., ф.–594, оп. 1, спр. 562, арк. 1–1 зв. 
16 Держархів чернігівської обл., ф. р–597, оп. 4, спр. 9, арк. 1 зв.–2. 
17 Держархів чернігівської обл., ф. р–594, оп. 1, спр. 244, арк. 13–14 зв. 
18 Держархів чернігівської обл., ф. р–594, оп. 1, спр. 244, арк. 118. 
19 Держархів чернігівської обл., ф. р–594, оп. 1, спр. 244, арк. 25. 
20 Держархів чернігівської обл., ф. р–594, оп. 1, спр. 244, арк. 29. 
21 Держархів чернігівської обл., ф. р–593, оп. 1, спр. 354, арк. 20. 
22 Держархів чернігівської обл., ф. р–593, оп. 1, спр. 1851, арк. 81. 
23 Держархів чернігівської обл., ф. р–593, оп. 1, спр. 1852, арк. 46. 
24 Держархів чернігівської обл., ф. р–593, оп. 1, спр. 1852, арк. 48. 
25 Держархів чернігівської обл., ф. р–5036, оп. 2, спр. 5, арк. 229. 
26 Держархів чернігівської обл., ф. р–2124, оп. 1, спр. 291, арк. 58. 
27 Держархів чернігівської обл., ф. р–90, оп. 3, спр. 261, арк. 64.
28 Держархів чернігівської обл., “Збірник постанов і розпоряджень уряду 

урСр”. – 1961. – № 3. – С. 45.
29 Держархів чернігівської обл., ф. р–608, оп. 2, спр. 305, арк. 40.
30 Держархів чернігівської обл., “Деснянська правда”. – 1992. – № 127. – 

С. 1.
31 Держархів чернігівської обл., опис 4 цифрових фотодокументів, 

од. обл. 5.
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в статье проведен обзор документов Государственного архива чернигов-
ской области, посвященных Т. Г. Шевченко. в документах содержатся два ав-
тографа великого кобзаря, а также информация по увековечению его памяти 
на черниговщине.

Ключевые слова: украинский поэт; патриот украины; исторические па-
мятники украины.

The article reviews the documents of the State Archives of Chernihiv Region, 
dedicated to T.G. Shevchenko. The documents contain two autographs of Great 
Kobzar and information on the perpetuation of his memory in the Chernihiv Region.

Key words: the Ukrainian poet; the patriot of Ukraine; the historical heritage 
of Ukraine.
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УдК 929Шевченко+929Костомаров

т. а. КЛименКО*

ПОстать тараса ШевченКа
в Житті миКОЛи КОстОмарОва

у статті висвітлено основні віхи життя та діяльності двох непересічних 
постатей, гордості українського народу – Тараса Шевченка та Миколи косто-
марова. показано їх внесок у розвиток української державності.

Ключові слова: суспільство; реформи; братство;свобода.

“Як про людину можу сказати, що знаю його, як особистість без-
доганно чесну, що глибоко любить свій народ та його мову, але без 
фанатичної неприязні до всього чужого”, – такими словами закінчив 
свої “Спомини про Шевченка”1 видатний український і російський іс-
торик, поет-романтик, мислитель, громадсько-політичний і культурний 
діяч, етнограф, фольклорист, член-кореспондент петербурзької акаде-
мії наук Микола Іванович костомаров.

Хоча долі видатних постатей Тараса Шевченка та Миколи косто-
марова були несхожими, проте певні етапи їх життя дивували схожими 
поворотами і моментами в розумінні відчуття духу часу, що насував 
неминуче скасування кріпацтва та інших реформ. І сам М. костомаров 
наголошував на тому, що багато в чому його “доля була однаковою з 
Шевченковою”.

Характерною ознакою другої половини XIX ст. було протистоян-
ня нового та прогресивного, що з’явилось у тодішньому суспільстві, 
відбувався подальший розвиток української культури. На вимогу часу 
відбувалось реформування системи освіти. Створювались двокласні 
школи, повітові училища, відкривались реальні (середні) навчальні за-
клади.

українські університети – Харківський, київський, одеський стали 
центрами наукової думки. Створювались відомі наукові школи, лідера-
ми яких були провідні вчені. Історична наука набула великого розви-
тку. погляди на історію викладали в своїх працях і творах Т. Шевченко, 
І. Франко, С. подолинський, п. Грабовський, леся українка, Д. Бага-
лій, о. лазаревський, о. Єфименко. у своїх ґрунтовних працях про 
розвиток історичного процесу україни і росії: “Богдан Хмельницький”, 
“Боротьба українських козаків з польщею в першій половині XVII сто-
річчя ” та ін. М. костомаров особливу увагу приділив селянським по-
встанням, особливостям життя і побуту українського козацтва2.

* Клименко Тетяна Анатоліївна – директор Державного архіву черкась-
кої області, кандидат історичних наук.

© Т. а. клименко, 2014
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На підставі зібраного великого комплексу архівних матеріалів  
о. лазаревський у своїй праці “Малоросійські посполиті селяни” роз-
крив процес закріпачення селянства, Д. Багалій в “Нарисах з історії 
колонізації і побуту степової окраїни Московської держави” охаракте-
ризував історичний розвиток українського народу. п. куліш широко 
розвивав тему козаччини в романі “чорна рада”. в цей період розви-
вається українське образотворче мистецтво, література, монументаль-
на скульптура, музичне мистецтво, реалістичні традиції яких заклав 
Т. Шевченко. 

однак, важкі відносини склалися з православною церквою. Центр 
польської діаспори – київ був поділений на дві полярні сторони – ка-
толиків і руських, де католиками виступали поляки, а росіянами все 
інше населення. 

у цей час М. костомаров розпочав розробку ідеї християнської єд-
ності. він виступав за припинення конфліктів і мир між слов’янськими 
народами. Тоді ж само і з’являється ідея створення товариства, по-
будованого на принципах свободи віросповідання, християнської єд-
ності та терпимості. у києві виникла таємна організація, що заклала 
міцні підвалини нового національного відродження. На той час це був 
найвищий рівень зростання свідомості і помітного протесту україн-
ської інтелігенції проти національного пригноблення. Таке товариство 
було названо на честь кирила та Мефодія – місіонерів, які принесли 
слов’янам Християнство й освіту. організатором кирило – Мефодіїв-
ського братства та його ідеологом став професор київського універ-
ситету Святого володимира М. І костомаров – автор основних його 
програмних документів “книга буття українського народу” та Статуту 
слов’янського товариства св. кирила і Мефодія, які передбачали повну 
свободу віросповідання, прагнення перебудови суспільства на засадах 
християнського вчення про справедливість, рівність і волю людей шля-
хом його всебічного реформування. його однодумцями були М. І Гу-
лак, в. М. Білозерський, п. о. куліш, М. І. Савич. Саме в цей час доля 
звела Тараса Шевченка – знаного вже тоді поета і художника, автора 
“кобзаря” – збірки поезій, що справила велике враження на свідомість 
населення російської імперії та історика, письменника, професора Ми-
колу костомарова. познайомившись у травні 1846 р. з М. костомаро-
вим, Т. Шевченко дізнався про заснування кирило – Мефодіївського 
братства. він одразу ж виявив готовність пристати до нього, але по-
ставився до його ідей, за словами М. костомарова, “з великою запаль-
ністю і крайньою нетерпимістю”, що стало приводом до багатьох їх 
суперечок3. Їх частим зустрічам ще сприяв і той факт, що жили вони 
поруч – на Хрещатику, який в той час утопав в зелені і сприяв твор-
чим розмовам. Звичайно, М. костомаров не був прихильником зброй-
них повстань народних мас. у його “книзі буття українського народу” 
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була закладена ідея надання загальної освіти, проведення соціальних, 
економічних і політичних змін. він виступав проти насильницьких за-
ходів, проте добре розумів, що можуть настати такі часи, що народні 
маси виступлять зі зброєю в руках.

Саме під впливом авторитетного і вагомого слова Т. Шевченка 
М. костомаров включив до “уставу” братства пункт, що наголошував 
рішуче несприйняття кріпацтва. основні положення, що проходили 
по всіх програмних документах – заперечення кріпацтва і насильства, 
мирне пропагування ідей у дусі християнської моралі. підкреслюва-
лось, що братство в цілому і кожний її член повинні свої дії поєднува-
ти з християнськими правилами любові і терпіння. членів товариства 
об’єднували спільні інтереси щодо покращення соціально-економіч-
них, культурних і політичних змін в україні, однак, думки розходи-
лись у першочерговості їх втілення. Для М. костомарова, буржуазного 
ліберала4, це було об’єднання слов’ян, а Т. Шевченко, революційний 
демократ 5, виступав з вимогами соціального і національного звільнен-
ня українського народу. Т. Шевченко та М. Гулак вважали, що тільки 
революційним шляхом можна досягти своєї мети6. За словами М. кос-
томарова, Т. Шевченко “палко любив малоруську народність, але по-
над усе співчував долі простого народу, і його улюбленою мрією було 
звільнення цього народу від поміщицького гніту”.

Для пропаганди ідей братства М костомаров написав відозви: “До 
братів - українців”, “До братів – поляків” і “До братів – росіян”. у них 
наголошувалось про об’єднання слов’ян у федерацію з державним, пра-
вовим і адміністративним її устроєм.

 М. костомаров вважав за честь бути в дружніх стосунках із  
Т. Шевченком, що навіть запросив бути у нього на весіллі боярином, 
але цьому не судилося відбутися. по дорозі на весілля, на одній з по-
штових станцій, Т. Шевченка було заарештовано.

розгром братства і вчинену над ним розправу М. костомаров 
сприйняв дуже болісно. Незважаючи на те, що братство налічувало 
понад 100 осіб, покарання понесли лише одиниці. М. костомаров був 
ув’язнений на один рік в тюрму, а потім під домашній арешт до Сара-
това, М. Гулак – в Шліссельбурзьку фортецю на три з половиною роки, 
а потім висланий у віддалену губернію під нагляд поліції, в. Білозер-
ського переведено на службу в олонецьку губернію.

про все, що М. костомарову довелось пережити, він описав у драмі 
“кремуций корд”, котру написав у петропавловській фортеці у 1847 р., а 
слова “Загинути в розквіті років, не встигнувши отримати насолоду жит-
тя…” яскраво характеризують весь відчай, який охоплював його душу. 
Найсильніше його вразила звістка про страшне покарання, що спіткало  
Т. Шевченка, відправленого на десять років у солдатчину без права пи-
сати і малювати. До того ж М. костомаров усвідомлював, що Т. Шев-
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ченко не брав постійної і активної участі в діяльності братства, а лише 
подеколи був присутній на його зібраннях, проте, висловлювався “ба-
гато і різко”. Тому невипадково, відчуваючи пригнічений стан М. кос-
томарова під час їх зустрічі 1847 р. у третьому слідчому відділенні в 
петербурзі, незадовго до відправки Т. Шевченка на заслання, він почув 
його “прощальне слово, сповнене разом з тим надій на кращу долю: 
“Не журись Миколо, ще колись житимемо укупі!”. а вже через 10 ро-
ків, повертаючись по волзі на волю, Т. Шевченко заїздив до М. кос-
томарова в Саратов, але, за волею випадку, вони не зустрілись. І вже 
тільки у 1858 р., перебуваючи в петербурзі, М. костомаров розшукав 
Т. Шевченка “після тривалої розлуки”, проте Шевченко не одразу піз-
нав М. костомарова. І лише після того, як він назвав своє ім’я, Т. Шев-
ченко палко обійняв його і “довго плакав”. Як і колись, після тривалої 
розлуки, Т. Шевченко став близькою для нього людиною7. віддаючи 
данину генію Т.Шевченка, М. костомаров написав схвальну рецен-
зію у 1860 р. на збірку поезій – “кобзар” Т. Шевченка. він висловлює 
думку про те, що “Шевченко принадлежит к первоклассным поэтам 
славянского мира”. у споминах “Спогад про двох малярів” (1861), 
книзі “поезія слов’ян” (1871), “Споминка про Шевченка” (1875) він 
оцінював творчість Т. Г. Шевченка, як “всенародний скарб”. І дійсно, 
вплив Т. Шевченка на членів кирило – Мефодіївського братства був 
значний, основним з яких було внесення ідеї споконвічного народного 
прагнення до свободи. особливо ідеї Т. Шевченка втілювалися в життя 
в творах М. костомарова, де основними були ідеали свободи, рівності 
і братерства слов’янських народів, несприйняття системи самодержав-
ного ладу, гноблення людей. 

Добре усвідомлюючи важливість поезії Т. Шевченка, М. костома-
ров підкреслював, що “поезія Шевченка – законна, люба донька дав-
ньої південно руської поезії…”, крім того, він наголошував на тому, 
що “важливо було знайти іншій приклад людини, поезія та особистість 
якої повною мірою втілила національний дух, як це для українців зро-
бив Шевченко”8. 

поезія Т. Шевченка виявляла в його сучасників нові бунтарські 
думки. під цим враження М. костомаров писав: “Шевченкова муза зі-
рвала покрови, що закривали від нас життя народу й споглядати його 
було страшно, солодко, боляче й п’янко”. Шевченко змусив своїх одно-
думців бачити в народі не лише їх звичаї, а й його повсякденне життя 
і страждання. Бунтівлива поезія Т. Шевченка викликала в нього дух 
непокори, дух полум’яного патріотизму, який одвічно жив у душі укра-
їнця.

М. костомаров глибоко поважав великого кобзаря, у свою чергу і  
Т. Шевченко був щиро прихильний до нього. Їх дружні стосунки до і 
після заслання – підтвердження цьому9. 
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М. І. костомаров – видатний історик, письменник, пристрасний по-
леміст і публіцист, політичний та громадський діяч вірив у те, що на-
стане час, коли україна отримає свободу, що “на дні її майже кожного 
мислячого, недурного південноруса сплять виговський, Дорошенко, 
Мазепа і проснуться, коли настане слушний час”10.

Дві великі постаті, Т. Г. Шевченко і М. І. костомаров, різні за по-
глядами у досягненні однієї мети – визволення українського народу від 
кріпацтва, утворення вільної і незалежної держави заклали підвалини 
відродження нації.
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в статье отражены основные вехи жизни и деятельности двух незаурядных 
личностей, гордости украинского народа – Тараса Шевченко и Николая 
костомарова. показано их вклад в развитие украинской государственности.

Ключевые слова: общество; реформы; братство; свобода.

The article highlights the major milestones of life and work of two outstanding 
figures, the pride of Ukrainian people - Taras Shevchenko and Mykola Kostomarov. 
The author shows their contribution to the development of Ukrainian statehood. 

Key words: the society; the reforms; the brotherhood; the freedom.
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ШевченКівсьКа тематиКа в твОрчОсті УКраЇнсьКиХ 
ХУдОЖниКів 1920–1930-х рОКів

(на матеріалах фондів національного музею тараса Шевченка)

висвітлено діяльність художників 1920–1930-х років в уСрр/урСр у 
контексті більшовицької ідеології стосовно Тараса Григоровича Шевченка (на 
матеріалах фондів Національного музею Тараса Шевченка).

Ключові слова: українські художники; більшовики; Т. Г. Шевчен-
ко; в. І. касіян; п. в. Носко; М. Г. Бурачек; І. С. Їжакевич; М. Г. Дерегус; 
М. Я. козик; в. к. костецький; Ф. Г. кричевський; М. С. Самокиш; к. Д. Тро-
хименко; Національний музей Тараса Шевченка.

однією з провідних тематик образотворчого мистецтва україни 
ХХ ст. була Шевченкіана. Навіть більшовики з метою вкорінення своєї 
влади на українських землях приділяли велику увагу популяризації об-
разу Тараса Шевченка. в першу чергу, це було зумовлено ідеологічни-
ми чинниками.

Головний теоретик радянського комунізму в. І. ленін ще до жов-
тневого перевороту, в 1914 році, розглядав постать Шевченка через 
призму національно питання. ленін аналізував національну політику 
царських урядовців і відзначав їхні прорахунки. він зазначав, що ро-
сійські міністри своєю політикою самі підштовхують українців імперії 
до ідеї відокремлення українських земель від росії саме через заборону 
вшановувати Тараса Шевченка1. Саме теза про загострення міжкласо-
вих суперечностей та зростання революційного руху лягла в основу 
головної ідеологічної лінії більшовиків у відношенні до українського 
поета та художника2.

Серед людей, які визначали радянську політику в галузі культури, 
слід згадати народного комісара освіти рСФрр анатолія васильовича 
луначарського. Нарком освіти, розмірковуючи над питаннями створен-
ня нової літератури, значну увагу приділяв і шевченкознавству. луна-
чарський вихваляв Шевченка як представника селянської, пролетар-
ської культури (до того ж пригнобленого царським режимом народу) 
в протиставлення міській, “буржуазній”3. у його інтерпретації україн-
ський поет був одним із діячів слов’янської літератури, яка лише стала 
підґрунтям для створення літератури свідомо соціалістичної4.

* Сокирко Анастасія Андріївна – старший науковий співробітник Націо-
наль ного музею Тараса Шевченка, аспірантка історичного факультету Націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка.

© а. а. Сокирко, 2014
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у свою чергу Микола олексійович Скрипник, нарком освіти уСрр 
(1927–1933), активний провідник українізації, зазначав, що постать 
Шевченка та її вивчення символізують соціально-політичну й історичну 
вагу справи наукового марксистсько-ленінського дослідження класич-
ної літератури5. Що ж до заслуг Тараса Григоровича як художника, то 
Скрипник наводить його як чи не єдиного українського представника в 
галузі образотворчого мистецтва робітничого походження, протистав-
ляючи йому Іллю Юхимовича рєпіна, який, не дивлячись на тематику 
його картин, через своє походження не сприймався більшовиками6.

у періодичній пресі 1920-х років Тарас Григорович завжди поста-
вав найпершим революціонером з народу, інтелігентним і освіченим, 
хоча й був простим селянином за походженням, пристрасним борцем 
за соціальне визволення пригноблених трудящих мас7.

Фактично відбулося офіційне залучення поета до радянського ідео-
логічного пантеону. образ кобзаря знайшов відображення в творчості 
українських митців у 1920–1930-х рр. його ім’я зазначалося у проек-
ті плану монументальної пропаганди у переліку осіб, яким республіка 
планувала встановити пам’ятники. поетові присвячували величезну 
кількість художніх творів (живописних картин, скульптур, графічних 
аркушів, кінофільмів), більшість із яких мала апологетичний або ілю-
стративний характер, вибудовуючи “через Шевченка” радянський ка-
нон національного бачення. про це писав Г. Грабович, зокрема під-
креслюючи: “…найрішучий наступ проти Шевченка розпочався, коли 
він став об’єктом офіційного святкування – не просто культу, а культу, 
твореного тією системою, тією державою, яка стояла проти всього, що 
він представляв”8. 

у тогочасній періодиці відзначалося, що за десять років після жов-
тневого перевороту в цьому напрямі зроблено надто мало9. До того ж 
образ Шевченка, за більшовицькою ідеологією як символ боротьби 
трудящих за своє соціальне визволення, радянське мистецтво мало б 
відбити якнайповніше.

1930-ті рр. характеризувалися посиленням ідеологічного тиску на 
всі сфери мистецького життя, згортанням політики коренізації (україні-
зації) та офіційним утвердженням соціалістичного реалізму як єдиного 
можливого напрямку в культурі. від середини довоєнного десятиліття 
Шевченкіана посіла одне з провідних місць в ієрархії офіційних тем в 
українському мистецтві, стимульована широким державним святкуван-
ням 125-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. поряд із ленініаною 
вона зберегла своє місце в образотворчості й у подальші десятиліття, 
віддзеркалюючи не тільки інтерпретацію образу та творчості поета, а 
й бачення національної культури, її місце в радянській системі10. Саме 
в цей період були створені такі канонічні для радянського мистецтва 
роботи, як: картини І. Їжакевича “Тарас-пастух”, “одне-однісіньке під 
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тином”, “перебендя”, к. Трохименка “Тарас Шевченко і Енгельгардт”, 
Д. крайнєва “Друзі у хворого Шевченка”, в. костецького “Тарас Шев-
ченко на засланні. після муштри”, ілюстрації в. касіяна до “кобзаря” 
та інші.

важливими заходами в рамках ушанування Тараса Шевченка ста-
ли відкриття його музеїв. у 1929 році на основі фондів чернігівського 
земства створили чернігівський історичний музей, у якому експонува-
лося 270 творів Тараса Григоровича, а також роботи інших художни-
ків, присвячені його життю й творчості. частину ж праць передали до 
відділу рукописів Науково-дослідного інституту ім. Т. Г. Шевченка у 
Харкові, де у 1933 році було організовано та роком пізніше за ухвалою 
рНк уСрр відкрито Галерею картин Шевченка (ГкШ). 

у зв’язку з ювілеєм від дня народження Т. Г. Шевченка експози-
цію Галереї розширили: крім мистецьких творів Шевченка, вона попо-
внилась документами, картинами та ілюстраціями, що поглиблювали 
уявлення про життя і творчість кобзаря11.

Того ж року в приміщенні академії наук української Срр відкри-
лася республіканська ювілейна шевченківська виставка. До шевченків-
ської тематики звернулися скульптори, живописці, графіки, їхні твори 
лягли в основу майбутнього музею Т. Шевченка в києві12. 

після проведення виставки Цк кп(б)у і раднарком урСр спеці-
альними постановами ухвалили організувати в києві на базі вистав-
ки Центральний державний музей Т. Г. Шевченка13 (ЦМШ). До його 
фондів було також залучено експонати київського музею українсько-
го мистецтва, київського та Харківського історичних музеїв, архівні 
документи, передані Центральним архівом та академією наук укра-
їнської Срр. Музей відкрився у квітні 1941 року. На початку німець-
ко-радянської війни його фонди евакуювали, а після визволення києва 
від німецької окупації було прийнято рішення об’єднати ЦДМ і ГкШ 
в Державний музей Тараса Шевченка в києві (зараз – Національний 
музей Тараса Шевченка).

Слід зазначити, що у фондах Національного музею Тараса Шевчен-
ка (НМТШ) зберігаються роботи радянських художників, виконаних 
переважно протягом 1930-х років, що відображає розробку шевченків-
ської тематики в такому стані, який відзначався тогочасною періоди-
кою.

До творів із фондів НМТШ, створених в 1920-х роках, належать 
роботи василя Ілліча касіяна (1896–1976) та петра васильовича Носка 
(1885–1976). перший представлений лише одним офортом – ілюстра-
цією до поеми “Гайдамаки” (1922), а другий – цілою серією графіч-
них ілюстрацій до Шевченкових поезій: поем “Гайдамаки”, “Марина”, 
“варнак”, “Єретик”, “катерина”, “Сон”, “Гамалія”, “Хустина”, “Сова”, 
“Невольник”, “Наймичка”, “княжна”, “Москалева криниця”, “Неофі-
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ти”, “осика”, поезій “а. о. козачковському”, “Згадайте, братія моя”, 
“За байраком байрак”, “Ми в купочці колись росли…”, “Якби тобі 
довелося…”, “чума”, “Титарівна”, “плач Ярославни”, “Мені тринад-
цятий минало…”, балад “утоплена”, “русалка”, “причинна”, а також 
“Т. Г. Шевченко в казематі” та “Муштра солдата Т. Г. Шевченка” (всі 
1927 року).

Як зазначалося, 1930-ті роки були більш насиченими творами на 
шевченківську тематику. Це простежується і за матеріалами фондів 
НМТШ, більше представленими саме довоєнним десятиліттям.

Серед робіт цього періоду в музеї наявні такі картини Миколи 
Григоровича Бурачека (1871–1942): “Могила Т. Г. Шевченка в каневі” 
(1939) та “причинна” (1940).

Широка тематика творів Івана Сидоровича Їжакевича (1864–
1962): “перебендя” (1938), “Тарас-пастух” (1938–1939), ілюстрації до 
поем “Гайдамаки”, “Мар’яна-черниця”, “Сон”, “Єретик”, “Наймич-
ка”, “княжна”, “варнак”, “петрусь”, “Неофіти”, “Юродивий”, поезій 
“о думи мої! о славо злая!”, “а. о. козачковському”, “Царі”, “п. С.”, 
“І виріс я на чужині”, “по вулиці вітер віє…”, “І золотої, й дорогої…”, 
“Якби ви знали, паничі…”, “Буває, в неволі іноді згадаю…”, “Сон” 
(“На панщині пшеницю жала…”) (всі – 1938 року).

Серед графіків 1930-х років у фондах музею зберігаються роботи 
на біографічну тематику Михайла Гордійовича Дерегуса (1904–1997): 
“Т. Г. Шевченко в науці у дяка” (1938), “Тарас слухає оповідання свого 
діда” (1938), “Знедолена (з циклу “катерина”)” (1938), “Т. Г. Шевчен-
ко, І. С. Тургенєв та Марко вовчок” (1938), а також ілюстрація до по-
еми “катерина” (1938).

Доповнюють шевченківську тематику твори таких художників: Ми-
хайло Якимович козик (1879–1947) – “Малий Тарас слухає оповідання 
свого діда” (1939), володимир Миколайович костецький (1905–1968) – 
“Т. Г. Шевченко на засланні після муштри” (1939), Федір Григорович 
кричевський (1879–1947) – “портрет Т. Г. Шевченка” (1936), петро 
васильович Носко (1885–1976) – “Т. Г. Шевченко в редакції журна-
лу “Современник” (1939), Семен Маркович прохоров (1873–1948) – 
“Т. Г. Шевченко на засланні” (1939), Микола Семенович Самокиш 
(1860–1944) – “розгін демонстрації у києві в шевченківські дні 1914 
року” (1939), карпо Дем’янович Трохименко (1885–1979) – “поміщик 
Енгельгардт карає Тараса за Малювання” (1939), Дмитро Миколайович 
Шавикін (1894–1965) – “портрет Т. Г. Шевченка” (1939); дві роботи 
Івана Миколайовича Шульги (1889–1956) – “Зустріч Т. Г. Шевченка з 
І. М. Сошенком” (1938), “Т. Г. Шевченко на пароплаві повертається із 
заслання” (1939).

отже, в ХХ ст. Шевченкіана була однією з провідних тем обра-
зотворчого мистецтва радянської україни. Більшовики, протиставляю-
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чи себе імперській владі, з метою вкорінення на українських землях 
приділяли велику увагу популяризації образу Тараса Шевченка. Такий 
ідеологічний напрямок зумовили більшовицькі теоретики та державні 
діячі, серед яких в. І. ленін, а. в. луначарський, М. о. Скрипник.

Характерною тенденцією для українських художників міжвоєнного 
періоду було звернення до шевченківської тематики. про це свідчать 
твори із фондів Національного музею Тараса Шевченка таких худож-
ників, як василь касіян, Федір кричеський, Іван Їжакевич, Микола Бу-
рачек, Микола Самокиш, карпо Трохименко та інших. Більшість цих 
робіт виконана в 1939 році, в рік 125-ліття від дня народження Тара-
са Григоровича Шевченка. очевидно, що такий напрямок їх діяльнос-
ті пов’язаний з ідеологічними міркуваннями, адже до цього ювілейні 
дати, які стосувалися б поета, не святкувалися з таким розмахом. про-
те, з іншого боку, це цікавий факт для дослідження еволюції образу 
Шевченка в радянську епоху.
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13 республіканська ювілейна Шевченківська виставка. каталог-путівник. – 
к., 1941. – С. 4.

отражена деятельность художников в уССр / уССр 1920–1930-х годов 
в контексте большевистской идеологии относительно Тараса Григорьевича 
Шевченко (по материалам фондов Национального музея Тараса Шевченко).

Ключевые слова: украинские художники, большевики; Т. Г. Шевченко; 
в. и. касьян; п. в. Носко; М. Г. Бурачек; и. С. ижакевич; М. Г. Дерегус; 
М. Я. козик; в. к. костецкий; Ф. Г. кричевский; М. С. Самокиш; к. Д. Тро-
хи менко; Национальный музей Тараса Шевченко.

There is highlighted the activity of painters of 1920–1930-ies in USSR in the 
context of Bolshevik’s ideology about the Taras Hryhorovych Shevchenko (on the 
Materials of Taras Shevchenko National Museum Fonds)

Key words: the Ukrainian painters; the Bolsheviks; T. H. Shevchenko; 
V. I. Kasiyan; P. V. Nosko; M. H. Burachek; I. S. Izhakevych; M. H. Dere-
hus; M. Y. Kozyk; V. K. Kostetskyi; F. H. Krychevskyi; M. S. Samokysh; 
K. D. Trokhymenko; the Taras Shevchenko National Museum.
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УдК [929Шевченко:821.161.2]:930.253(477)

в. м. ШеПеЛюК*

ХУдОЖня ПрОза ПрО тараса ШевченКа
в ЛітератУрі 1930-х – 1990-х рр.

з арХівниХ зіБрань ЦдамЛм УКраЇни

в огляді подано архівні матеріали, присвячені художній прозі про 
Т. Г. Шевченка в українській літературі за 1930-ті – 1990-ті рр. з архівних зі-
брань ЦДаМлМ україни.

Ключові слова: художня проза; українська література; біографічний 
твір; повість; роман.

Художня Шевченкіана обіймає велику кількість поетичних, прозо-
вих і драматичних творів. За багато років ушанування життя і творчос-
ті Тараса Шевченка в літературному житті україни з’явилися художні 
твори про нього. Спочатку це були вірші, що з’явилися як своєрідні 
відгуки на появу “кобзаря” (1840, 1860). Їх поету присвячували як 
українські діячі культури ХІХ – початку ХХ ст. о. афанасьєв-чужбин-
ський, в. Забіла, Г. андрузький, о. псьол, М. Максимович, п. куліш, 
о. Навроцький, о. кониський, Ю. Федькович, І. Франко, М. Стариць-
кий, леся українка, І. Манжура, Б. Грінченко, в. Самійленко, л. Глі-
бов, Христя алчевська, о. олесь, панас Мирний та ін., так і російські – 
а. Майков, М. Некрасов, Д. Минаєв та ін.

Художню прозу про великого поета в українській літературі до-
революційної доби склали твори І. Нечуя-левицького “Хмари”, панаса 
Мирного “пригода з кобзарем”, о. Маковея “Твір штуки”, “Як Шев-
ченко шукав роботи”, С. васильченка “Шевченкові легенди”, що були 
написані до 100-річчя від дня народження поета.

у пореволюційний час з’являється прозова Шевченкіана, що від-
творювала у різних жанрах життя і творчість поета. Найповніше роз-
винули шевченківську тему українські письменники у художній прозі, 
створивши низку романів, повістей, оповідань, новел, нарисів. Худож-
нє осмислення біографії Тараса Шевченка відбувалося разом з науко-
вими дослідженнями в галузі Шевченкознавства. Це допомагало пись-
менникам розкривати подробиці життя і творчості поета крізь призму 
архівних документів.

у 1920-х рр. С. васильченко почав писати біографічну повість про 
поета “Широкий шлях”, перша частина якої під назвою “в бур’янах” 
побачила світ уже після смерті письменника у 1938 році.

* Шепелюк Василь Миколайович – начальник відділу використання інфор-
мації документів ЦДаМлМ україни.

© в. М. Шепелюк, 2014
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у 1928 році Г. Хоткевич звертається до шевченківської теми, роз-
почавши роботу над тетралогією “З сім’ї геніїв”, яку так і не закінчив. 
у 1966 році у львівському видавництві “каменяр” побачив світ ско-
рочений варіант твору під назвою “Тарас Шевченко”, підготовлений 
самим автором. Написанню повісті передували присвячені поету на-
укові розвідки Г. Хоткевича: “чи був Шевченко у варшаві”, “Гулак-
артемовський С. і Шевченко”, “Шевченко і козачковський”, “Цікава 
інтуіція” та ін.

по-різному можна підійти до біографічного жанру. авторів мож-
на назвати своєрідними реставраторами майже знищених картин, коли 
збережено сякі-такі контури. І тут письменнику приходять на допомогу 
як фантазія, творча уява, так і глибокі знання зображеного. Це велике 
мистецтво вміти читати документи. Тому в белетристиці про Шевченка 
поступово з’являються беззаперечні факти і свідчення подій його жит-
тя і творчості.

ось чому роман письменниці оксани Іваненко “Тарасові шляхи” 
(1939–1974) і є фактично першою белетристичною біографією поета, 
що має певну наукову цінність. Художня правда роману, як бачимо 
на його сторінках, невіддільна від історичної дійсності. письменниця 
дотримувалася чіткої біографічної сюжетної лінії, вводячи реальних ді-
йових осіб.

про початок роботи над романом “Тарасові шляхи” оксана Іванен-
ко у спогадах “Мої Тарасові шляхи” згадувала: “…крім чарівного опо-
відання васильченка про дитинство Тараса Шевченка, нічого не було в 
нашій літературі для дитячого читання, мені справді стало соромно за 
це, і я пообіцяла спробувати написати невеличке оповідання”1.

в архівному фонді письменниці, що зберігається у ЦДаМлМ 
україни, знаходимо також матеріали про написання роману “Тарасові 
шляхи”. Сама авторка пише про те, що “…одразу захотілося написати 
і про смерть Тарасової матері, і про мандрівку з старим дідом до мо-
настиря, де колись ховалися гайдамаки, і про “школу” у дячка. всього 
цього ніяк не можна було вкласти в одне оповідання, а вже хотілося 
про все це розповісти”2.

у цих же записах знаходимо розповідь оксани Іваненко про її не-
легку роботу над твором. вона хотіла всього лишень написати декілька 
оповідань, об’єднавши їх у збірку, але з кожним днем письменниця від-
чувала “величезну відповідальність – адже я мусила писати про таку 
людину!”3

Історична достовірність викладення фактів, подій були найголовні-
шими для оксани Іваненко під час роботи над романом. ось як вона 
про це писала у своїх спогадах:

“Так почалися мої мандрівки шляхами Тараса. Із кожним новим 
виданням книги вони поширювалися і поглиблювалася моя праця в бі-
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о. Іваненко. уривок із статті про роботу над романом “Тарасові шляхи”.
Маш. з правкою автора. 1960-і рр.

ЦДАМЛМ України, ф. 562, оп. 1, од. зб. 27, арк. 6.
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л. Смілянський. “поетова молодість”. уривок з роману.
Маш. з правкою автора. 1950-і рр. 

ЦДАМЛМ України, ф. 21, оп. 1, од.зб. 5, арк. 1.
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бліотеках і архівах. понад двадцять років я провела в такому надзви-
чайному чудесному товаристві, в такій близькості з рідним кобзарем 
і тому благословляю той день і годину, коли редактор радіомовлення 
замовила мені невелике оповідання. але це збіглося з моєю власною 
замовою душі і серця…”4

відомо, що перша частина “Тарасових шляхів” з’явився друком у 
1939 році, у рік відзначення 125-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка. але після війни письменниця знову повернулася до твору, вирі-
шивши обробити його і доповнити новими фактами із життя і творчості 
поета. ось як згадує про це оксана Іваненко: “Я бажала доповнити по-
вість ще не відомими шевченкознавству рисами, деталями, мені треба 
було самій перечитати першоджерела, самій погортати давні пожовклі 
аркуші <…> Для мене мій образ став єдиним, правдивим і живим”5.

роман оксани Іваненко став одним із перших бібліографічних тво-
рів про Тараса Шевченка.

життю і творчості поета періоду після заслання присвятив сторін-
ки своєї повісті “петербурзька осінь” письменник о. Ільченко.

у повоєнні роки письменник л. Смілянський розпочинає роботу 
над романом “поетова молодість”, що охоплює період життя молодого 
Тараса Шевченка від часу його навчання у в. Ширяєва до арешту і за-
слання. роман з’явився друком у 1960 році, напередодні відзначення 
100-річчя від дня смерті і 150-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка. у ЦДаМлМ україни зберігається рукопис роману, окремі роз-
діли та підготовчі матеріали до твору.

На сторінках роману письменник зберіг біографічну основу сюже-
ту, не вдаючись до розкриття хронології життя і творчості поета. Зви-
чайно, як і в кожному художньому творі, тут є і домисел, але автор не 
порушує історичної вірогідності. л. Смілянський показує перебування 
юного Шевченка у петербурзі, його прагнення волі, непоборне бажан-
ня писати і малювати6.

письменник чи не першим у художній Шевченкіані розкриває 
взаємини поета з багатьма сучасниками, зокрема з М. костомаровим, 
п. кулішем, варварою рєпніною. окремі сторінки роману присвячені 
перебуванню Шевченка у кирило-Мефодіївському товаристві, бороть-
бі ідей серед братчиків. Зрозуміло, що на той час л. Смілянський ішов 
традиційним шляхом показу образу п.куліша, котрий був завжди на-
чебто опонентом Шевченку і майже ворогом поета в усьому. попри 
всі ідейні розходження між кулішем і Шевченком, не треба забувати, 
що саме куліш був одним із перших переписувачів “кобзаря”, а в його 
друкарні побачив світ “кобзар” 1860 року. л. Смілянського зацікавив 
саме цей період життя і творчості поета, коли він формувався як поет, 
людина, громадянин.

письменник характеризує молодого Шевченка на тлі картин крі-
посницької епохи, глибоко проникаючи у психологію поета, розкрива-
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п. жур. “Шевченківський петербург”. уривок з роману.
автограф. 1960-і рр.

ЦДАМЛМ України, ф. 136, оп. 1, од.зб. 1, арк. 1.



До 200-рІччЯ вІД ДНЯ НароДжЕННЯ ТараСа ШЕвчЕНка90

ючи мотиви його громадянської позиції. про роботу над романом “по-
етова молодість” він писав у статті “перед новою зустріччю” (1962)7.

Тоді ж, на початку 1960-х рр. з’являється роман письменниці Зіна-
їди Тулуб “в степу безкраїм за уралом” (1964), присвячений тяжким 
рокам заслання Шевченка в оренбурзькому краї, перебуванню його в 
експедиції Бутакова на аральському морі, творчим задумам, незважа-
ючи на заборону писати й малювати. авторка відомого історичного 
роману “людолови”, багаторічний в’язень сталінських ГулаГів, Зіна-
їда Тулуб, онука члена кирило-Мефодіївського товариства, не могла не 
написати цей роман. На жаль, в ЦДаМлМ україни не зберігається ру-
копис роману, а є машинопис кіносценарію російською мовою “акын 
Терези”, що розповідає про перебування Шевченка на засланні8.

у фонді українського письменника, літературознавця Д. косарика 
(коваленка) знаходимо низку статей, присвячених Шевченкові. Буду-
чи ще й краєзнавцем, Д. косарик у своїх статтях, нарисах установив 
хронологічну послідовність подорожей поета по україні, уточнив дати 
і факти життя і творчості Шевченка. крім того, літературознавець був 
автором ліричних повістей про поета “Добром нагріте серце” (1961), 
“Син-колос” (1962)9, у яких показано дитинство і юність Шевченка в 
його тісних зв’язках з народом. життєві епізоди доповнені легендами 
й переказами, що надають творам романтизму.

Біографія Шевченка відтворена у повістях правнука його небожа – 
поета Д. красицького. у фонді письменника зберігаються рукописи 
тво рів “Дитинство Тараса” (1959), “Тарасова земля” (1962), “Юність 
Та раса” (1963)10. На основі родинних розповідей, спогадів близьких 
і рідних поета Д. красицький розповідає про окремі епізоди життя і 
твор чості Шевченка.

Серед інших архівних фондів особового походження слід назвати 
фонд відомого українського і російського літературознавця п. жура, 
що працював у галузі шевченкознавства11.

автор книг “Шевченківський петербург” (1964), “Зустрічі на Ман-
гишлаку” (1966), “Третя зустріч” (1970), “літо перше” (1977), “Дума 
про огонь” (1984), “Шевченківський київ” (1989) широко використав 
нові документи і матеріали про кобзаря12.

Серед архівних матеріалів, присвячених Тарасу Шевченку, слід 
назвати дослідження й документально-художнього характеру літерату-
рознавця, письменника а. костенка. Ще з далеких 1930-х рр. він ви-
ступав із науковими розвідками, статтями, рецензіями, що стосувалися 
передусім мемуарних джерел вивчення життя й діяльності Шевченка. 
у ЦДаМлМ україни зберігаються матеріали документально-художніх 
творів літературознавця. Це, зокрема, рукописи статей, документально-
художніх творів “Шевченко в аральській експедиції”13, “За морями, за 
горами”14, “оживуть степи”15.
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Художня Шевченкіана, що зберігається у ЦДаМлМ україни, – не-
велика частка досить значної духовної скарбниці, присвяченої велико-
му поету. у художній багатогранності вимальовуються складні колізії 
життя Шевченка, розкривається духовна велич поета-мислителя, поета-
громадянина, поета-патріота.

1 ЦДаМлМ україни, ф. 562, оп. 1, спр. 1.
2 ЦДаМлМ україни, ф. 562, оп. 1, спр. 17.
3 ЦДаМлМ україни, ф. 562, оп. 1, спр. 18.
4 ЦДаМлМ україни, ф. 562, оп. 1, спр. 26.
5 ЦДаМлМ україни, ф. 562, оп. 1, спр. 26.
6 ЦДаМлМ україни, ф. 21, оп. 1, спр. 50.
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в обзоре поданы архивные материалы, посвященные художественной 
прозе о Т. Г. Шев ченко в украинской литературе в период 1930–1990-х гг. с 
архивных собраний ЦГаМли украины.

Ключевые слова: художественная проза; украинская литература; биогра-
фическое произведение; повесть; роман.

The review presents the archival documents, dedicated to the artistic prose 
about the T.H. Shevchenko in the Ukrainian literature of 1930-1990-ies on the Ar-
chival Collections of the Central State Archives Museum of the Literature and Arts 
of Ukraine.
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УПравЛінсьКі ріШення в стрУКтУрі
арХівнОГО менедЖментУ

З’ясовується суть, місце, роль і специфіка управлінських рішень в системі 
архівного менеджменту, аналізуються основоположні принципи їх підготов-
ки, прийняття і реалізації як на рівні Державної архівної служби україни, так 
і в межах регіональних структур і окремих архівних установ. розглядається 
вітчизняний і зарубіжний досвід застосування управлінських рішень, обгрун-
товуються шляхи і способи підвищення їх ефективності і дієвості в архівній 
сфері.

Ключові слова: архівознавство; архівний менеджмент; управлінська до-
кументація; управлінські рішення; накази; розпорядження; вказівки; резолю-
ції; контроль; виконання рішень; ефективність рішень.

одне з ключових місць в архівному менеджменті посідають управ-
лінські рішення як важливий інструмент визначення завдань і засіб ор-
ганізації архівної справи, діяльності галузі, усіх архівних установ, їх 
підрозділів, кожного керівника і працівника. рішення акумулюють стра-
тегічну й оперативну мету колективу, постановку завдань, визначення 
термінів їх реалізації, вибір тактики, шляхів, методів, засобів і логіки їх 
виконання. від своєчасності та якості прийнятих рішень, ефективності 
їх виконання залежить успішна і злагоджена робота архівної установи, 
всієї архівної справи. Наукові дослідження і навчальна література із 
загального менеджменту надають великого значення теорії та методиці 
підготовки, прийняття і виконання управлінських рішень, розглядаючи 
їх дієвим засобом організації роботи підприємств, фірм, установ1. про-
блемі управлінських рішень присвячено й декілька спеціальних праць2. 
викладені в них загальні положення можна поширити й на архівний 
менеджмент, який орієнтується на європейську перспективу управлін-
ської діяльності. На жаль, специфіка управлінських рішень в архівній 
галузі лише частково порушується в студіях із менеджменту державних 

*  Калакура  Ярослав  Степанович  –  доктор історичних наук, професор 
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установ3, а також у поодиноких публікаціях з архівного менеджменту4. 
все це змушує розглядати цю проблему серед важливих, актуальних і 
суспільно значимих.

Наслідки гострої соціально-економічної та політичної кризи, у якій 
все ще залишається україна, торкнулися й сфери державного управлін-
ня, реформування якої далеко не завершене. Не оминула вона й архівну 
галузь, що все ще стикається з такими негативними явищами, як: за-
старілість форм і методів управлінської діяльності, зацентралізованість 
системи, бюрократизм, тяганина у виконанні запитів громадян, недо-
статня компетентність окремих працівників, слабкість матеріально-
технічної та інформаційної бази. Трапляються випадки, коли рішенням 
бракує належної системності, обґрунтованості, дієвості. 

актуальність поставленої проблеми посилюється її людським і со-
ціальним вимірами, адже в епіцентрі управління архівами, включаючи 
й систему прийняття і виконання рішень, стоять люди як управлінці, 
так і інші архівісти, а самі рішення зачіпають прямі інтереси усіх пра-
цівників, підвищення їх кваліфікації, заробітної плати, преміювання, 
організації і охорони праці, оздоровлення, надання відпусток тощо. 
архівна галузь постійно поповнюється молодими спеціалістами, час-
тина яких висувається на керівні посади в Державній архівній службі, 
в центральних, галузевих, місцевих та трудових архівах. Багатьом із 
них бракує не тільки досвіду, але й знань з архівного менеджменту, 
практичних умінь готувати і приймати управлінські рішення, забез-
печувати їх виконання. До речі, в магістерській програмі з архівного 
менеджменту в київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка передбачено не лише розгляд теорії і наукових засад при-
йняття управлінських рішень, але й відповідні тренінги, практична під-
готовка відповідних текстів, максимально наближених до діяльності 
конкретних архівних установ. 

Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб екстраполювати но-
вітні напрацювання менеджменту з питань управлінських рішень на 
архівну справу, з’ясувати низку теоретичних засад прийняття управ-
лінських рішень, їх сутність, прогностичний характер, сучасні підхо-
ди, виявити особливості рішень в архівній сфері на різних рівнях її 
організації, обґрунтувати основні етапи і наукові принципи прийняття 
і виконання рішень, розглянути їх функціональне призначення та кла-
сифікацію.

архівна справа – складна, багатогранна, а водночас і специфічна 
система міжгалузевого характеру, тісно поєднана з державним управ-
лінням, наукою і культурою, яка функціонує на основі права і в якій 
домінує інтелектуальна та управлінська, а далеко не технічна праця. 
всі управлінці в архівній сфері є призначеними особами, здебільшого 
державними службовцями, однак чимало них не мають архівознавчої 
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та менеджерської підготовки. все це й накладає цілу низку особливос-
тей на форму і зміст управлінських рішень, висуває специфічні вимоги 
до них як до інтелектуальної творчості. архівна галузь функціонує на 
основі конституції та законів україни, насамперед “про національний 
архівний фонд і архівні установи”, указів президента, директив уря-
ду, низки нормативних актів, як от: “положення про Державну архів-
ну службу україни”, “правила роботи архівних установ україни”5 та 
ін. у ній поєднується діяльність колективних органів і одноособових 
управлінців, а їх рішення мають комунікаційно-обов’язкову форму. 
принагідно зазначимо, що в процесі децентралізації архівної системи 
україни, її демократизації, інтеграції в європейський і світовий архів-
ний простір, формування відкритого громадянського суспільства підви-
щується роль колективних органів: засідань колегій, зборів трудового 
колективу, засідань дирекцій архівних установ, а відтак зростає значен-
ня колегіально ухвалених рішень. Децентралізація – це й передача час-
тини функцій і повноважень органів державного управління архівною 
справою безпосередньо архівним установам, розвиток самоврядності 
та ініціативи. Зазначені особливості позначаються й на управлінських 
рішеннях у архівній сфері.

робота з прийняття та виконання рішень носить комплексний ха-
рактер і вимагає від усіх органів та їх керівників системного підхо-
ду, дотримання законодавства, галузевих нормативних актів, високого 
рівня фахової компетентності, сучасних знань і умінь, почуття відпо-
відальності, певного досвіду. Що розуміє архівний менеджмент під 
управлінським рішенням, які його функції та призначення? Сучасна на-
ука трактує прийняття управлінських рішень як один із пріоритетних 
етапів і методів організації роботи, як основу управлінського процесу, 
ефективний спосіб упливу на колектив і його працівників. Управлін-
ське рішення – це не тільки директивний документ наказного або роз-
порядчого характеру, який визначає мету, завдання, цілеспрямовані дії, 
терміни їх реалізації та виконавців, і покликаний забезпечити згодже-
ну роботу установи, його підрозділів та працівників, але й процес вибо-
ру системою, установою або особою однієї чи декількох альтернатив 
із  багатьох  можливих  варіантів  дій,  спрямованих  на  досягнення  по-
ставлених цілей. Деякі автори надто широко трактують форми управ-
лінських рішень, відносячи до них, поряд з класичними  (постанови, 
ухвали, рішення, накази, розпорядження, вказівки, резолюції), й прото-
коли, інструкції, договори, угоди, плани, контракти, положення, моделі 
та ін. Ми ж обмежимось розглядом рішень як інструментів управління 
і зосередимо увагу безпосередньо на розпорядчих документах. 

прийняття рішень є частиною щоденного життя не лише управ-
лінця, але й кожної людини на рівні особистого менеджменту. кожній 
людині доводиться регулярно приймати найрізноманітніші рішення 
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публічного і приватного характеру: вибір професії, визначення місця 
роботи і проживання, одруження, покупок тощо, за які вона відповідає 
здебільшого сама. а от у службовій сфері ситуація інша: керівник чи 
службовець обирає рішення не із своїх особистих, а з інтересів сус-
пільства, держави, галузі, колективу. Тому й вага схвалюваних рішень 
значно вища і відповідальність за наслідки їх виконання принципово 
інша. До того ж прийняття рішень у державних архівних установах, 
як правило, все ще має політичне зафарбування, хоча вектор розвитку 
європейської архівістики націлений на її деполітизацію.

чимало керівників архівних установ недооцінює роботу, пов’язану 
з підготовкою і прийняттям управлінських рішень, підходить до неї 
спонтанно або й формально. Між тим, наука менеджменту з часів 
Г.Емерсона, Ф. Тейлора, а. Файоля, Г. Форда, узагальнюючи знання і 
досвід, виробила досить ґрунтовну теорію з цього питання. Мова йде 
про науковий підхід, про певні принципи, своєрідні правила підготов-
ки, прийняття і виконання управлінських рішень. Головними з них є 
такі: компетентність і правомірність; правомочність і законність; коле-
гіальність та єдиноначальність; своєчасність і зваженість; узгодженість 
і комплексність; обов’язковість і реальність виконання; поєднання ін-
тересів людини і держави; повнота і системність; результативність і 
ефективність; чіткість, ясність і конкретність викладу змісту та ін. Ці 
принципи безпосередньо поширюються й на архівний менеджмент.

Як засвідчує архівна практика, є декілька груп мотивів розроблення 
і прийняття рішень: а) законодавчі та директивні акти, які вимагають 
реагування укрдержархіву й архівних установ; б) реалізація стратегіч-
них програм розвитку архівної справи і внесення коректив, зумовлених 
конкретною ситуацією; в) звернення організацій і громадян щодо роз-
ширення доступу до архівної інформації і поліпшення діяльності ар-
хівних установ; г) факти, виявлені у процесі контролю за діяльністю 
архівів та їх підрозділів, що потребують адміністративного втручання 
і практичної допомоги; д) наявність проблемних, конфліктних, екстре-
мальних та інших ситуацій, що потребують оперативного реагування і 
відповідних рішень. 

Сучасний менеджмент має у своєму арсеналі низку принципів і спо-
собів вироблення та прийняття управлінських рішень, порядку оформ-
лення розпорядчих документів, а також обов’язкових вимог до них: 
1) відповідність до чинного законодавства і повноважність; 2) цільова 
спрямованість і адресність; 3) відбір оптимального з багатьох альтер-
нативних варіантів; 4) єдність форми і змісту рішень та ін. Будь-яке 
управлінське рішення в архівній галузі має дати відповідь на низку кла-
сичних питань менеджменту: що і з якою метою робити? Як робити? 
кому робити? коли робити? Які можливі ризики? Які очікуються ре-
зультати виконання рішень? у процесі пошуку відповідей на ці та інші 
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питання на допомогу приходять фахові знання, досвід, здоровий глузд і 
наука логістика, що з’ясовує логіку управлінських дій, їх послідовність, 
виваженість, запобігання негативних наслідків і передбачуваність ре-
зультатів. Звідси й випливає програмно-цільовий і системний підхід до 
вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень, які самі по 
собі носять системний характер, що підтверджується їх класифікацію.

Наявна література з менеджменту містить різноманітні класифіка-
ційні схеми управлінських рішень6. автори виокремлюють документи 
за різними критеріями їх мотивації і поділяють рішення на ситуаційні, 
приписні та ініціативні. До ситуаційних відносять, зазвичай, ті, що мо-
тивовані конкретною ситуацією, надзвичайними подіями, які диктують 
необхідність негайного й оперативного реагування (реальна загроза 
діяльності архівної установи, зумовлена аварією, катастрофою, поже-
жею, раптовим руйнуванням приміщень, виходом з ладу інженерних 
та інших мереж, проявами насилля, тероризму, появою токсичних ре-
човин тощо). 

Для приписних розпорядчих актів ключовими є приписи. Це мо-
жуть бути обов’язкові для виконання письмові вимоги голови ук-
рдержархіву, директора архівної установи щодо реалізації важливого 
завдання державної ваги, усунення конкретних недоліків, виявлених 
у ході перевірки, із встановленням чітких термінів і виконавців. по-
ширеними є й ініціативні рішення, що приймаються архівними органа-
ми без указівок вищих інстанцій державного управління і стосуються 
життєдіяльності галузі. йдеться, наприклад, про розпорядчі документи 
щодо вдосконалення галузевої статистичної звітності, координації на-
укової і методичної роботи архівних установ, упровадження новітніх 
технологій та прогресивних методів зберігання документів на електро-
нних носіях тощо.

Якщо за основу класифікації взяти функції та зміст рішень, то їх 
можна умовно поділити на чотири групи: планові, організаційні, ко-
ординуючі та контрольні. Серед планових рішень переважають ті, що 
пов’язані з проведенням робіт стосовно формування фондів страхової 
документації, підготовкою бюджетних запитів, переглядом норматив-
но-правових засад надання платних послуг, бухгалтерським обліком та 
фінансовою звітністю та ін. За тривалістю здійснення розпорядчі доку-
менти ділять на програмові, програмово-планові; довгострокові (стра-
тегічні), оперативні (короткотермінові). 

За характером і організацією розробки рішення бувають одноосо-
бові, колегіальні та колективні. вважаємо доцільним зупинитися більш 
ґрунтовно на тих письмових і усних розпорядчих документах колегі-
ального, колективного й одноособового (персонального) характеру, 
які найближчі за своїм призначенням до архівної справи і найчастіше 
застосовуються в практиці архівних установ. Насамперед, це поста-
нови,  ухвали,  рішення,  накази,  розпорядження,  вказівки,  резолюції-до-
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зволи,  резолюції-доручення.  З’ясуємо докладніше сутність, призначен-
ня, управлінські функції та особливості кожного різновиду цих актів 
на різних рівнях архівної ієрархії, починаючи від укрдержархіву, цен-
тральних і галузевих архівів, архівів ар крим, областей, міст києва та 
Севастополя, архівних відділів і секторів районних держадміністрацій 
і закінчуючи трудовими архівами. принагідно зазначимо, що характер 
управлінських рішень можуть мати й інші документи, зокрема поло-
ження, порядки, програми, заходи, плани, інструкції, норми, але вони 
переважно є частиною або додатком до рішень і варті самостійного 
розгляду.

почнемо з колективних і колегіальних документів: постанов, ухвал 
та рішень. Спільним для них є не тільки колективний і демократичний 
спосіб ухвалення, але стосовність і обов’язковість для всіх працівни-
ків відповідної архівної установи, незалежно від того, чи брали вони 
участь в їх ухваленні. у сучасних умовах неухильно підвищується роль 
трудових колективів, а відтак і їх загальних зборів або конференцій 
представників. постанови, ухвали, рішення зборів колективу найчас-
тіше присвячуються затвердженню проекту колективного договору, 
питанням самоврядування, матеріального і морального стимулювання 
працівників, представлення до державних нагород, висунення канди-
датур для участі у виборах органів державної влади та ін. вони при-
ймаються переважно відкритим голосуванням більшістю голосів, при-
сутніх на зборах чи конференції, а їх правомочність визнається, якщо в 
зборах узяли участь не менше ¾ загальної кількості працівників. 

Зважаючи на те, що в управлінській структурі архівної системи 
україни дедалі більшу роль відіграють колегіальні органи, зокрема 
колегії Державної архівної служби, державних архівів ар крим, об-
ластей, міст києва та Севастополя, а також такі дорадчі органи при 
укрдержархіві, як: Центральна експертно-перевірна та Нормативно-
методична комісії, Науково-видавнича, Науково-експертна, Громадська 
ради – важливе значення мають їх ухвали, які оформляються у формі 
рішень рекомендаційного характеру. Як правило, такі акти мають пев-
ну спорідненість за структурою і складаються із двох взаємозв’язаних 
частин: констатуючої та ухвалюючої. після стислої констатації у пре-
амбулі оцінки стану справ із того чи іншого питання, характеристики 
його позитивних ознак та недоліків викладається розпорядча частина, 
яка починається зі слів “колегія вирІШила”. рішення підписується 
головою та секретарем колегії, а його зміст доводиться до відома колек-
тивів шляхом надсилання витягу з протоколу або наказом відповідних 
керівників установ. Дуже широка палітра проблем, що їх розглядають 
колегії укрдержархіву, центральних та обласних архівів і ухвалюють 
відповідні рішення. Наприклад, рішення з дотримання працівниками 
архівів законодавства, зокрема антикорупційного, регулярно ухвалюва-
лися упродовж 2009–2013 рр., що дозволило розробити і зреалізувати 



СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ98

цілий комплекс заходів щодо дотримання законодавства і запобігання 
корупційним діям. Більшість колегій державних архівів арк та облас-
тей систематично розглядають стан роботи із зверненнями громадян і 
ухвалюють відповідні рішення, аналізують хід виконання своїх влас-
них рішень. 

перед тим, як перейти до характеристики другого, найбільш по-
ширеного і багато в чому універсального різновиду управлінських рі-
шень – наказів, як категоричної форми визначення обсягу і змісту ро-
боти, зазначимо, що ними оформляється й обов’язковість колегіальних 
рішень (ухвал колегій). у такий спосіб уводилось у дію, наприклад, 
рішення колегії укрдержархіву від 21 червня 2013 р. про участь дер-
жавних архівів у заходах з підготовки і відзначення у 2013–2015 рр. 
70-річчя визволення україни і перемоги у великій вітчизняній війні. 
Голова укрдержархіву, директори архівних установ видають накази з 
кадрових питань (призначення працівників, переміщення й переведен-
ня на посади, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності); з питань основної діяльності (організація роботи архівних уста-
нов); з регламентування та  нормативності (затвердження посадових 
інструкцій, положень, режимів і графіків роботи, нормативи часу на 
виконання робіт тощо). Накази можуть носити характер разової, ко-
роткочасної або тривалої дії, наприклад, стосовно переміщення читаль-
ного залу в зв’язку з отриманням додаткових площ або створення кон-
кретних колекцій документів та довідкового апарату до них та ін. 

у практиці архівних установ найчастіше фігурують установчі на-
кази, в яких формулюються конкретні завдання, наприклад, щодо від-
значення визначних дат у житі держави і регіонів, ювілейних дат, ска-
жімо, 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, підготовка до 
100-річчя української Центральної ради, організації виставок докумен-
тів, про підготовку документальних публікацій, підготовку приміщень 
до роботи в зимових умовах із вказівкою термінів їх реалізації та кон-
кретних виконавців. Нерідко установчі накази видаються на виконання 
конкретних Законів україни, указів президента, урядових і відомчих 
актів. Деякі накази носять констатаційно-установчий характер і вида-
ються в процесі виконання конкретних завдань, пов’язаних наслідками 
перевірки стану прийняття, описування або збереженості документів, 
актами експертно-перевірних комісій тощо. поширені також аналіти-
ко-узагальнюючі накази, які здебільшого стосуються підведення під-
сумків роботи архіву за квартал, півріччя, рік, результатами експертних 
комісій, результативності методичної роботи, зв’язків із громадськістю 
тощо. Наприклад, наказ про стан ведення державного обліку докумен-
тів Національного архівного фонду, про всеукраїнський огляд-конкурс 
стану умов і охорони праці в архівних установах, про доступ до служ-
бової інформації архівів та ін.



99СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

Зазвичай, наказ складається з короткої преамбули або з констату-
ючої частини, в якій обґрунтовуються актуальність, важливість, моти-
ви його прийняття, викладаються обставини, факти, що спонукають 
управлінське реагування. у разі, коли підставою наказу є законодавчий 
чи розпорядчий документ органів державної влади і управління, то в 
преамбулі обов’язково вказується його точна назва, номер і дата. На-
приклад, “На виконання указу президента …”, або “З метою…”. Між 
констатуючою і розпорядчою частинами застосовується слово “Н а к 
а З у Ю:”, яке друкується окремим рядком. у випадку, коли констата-
ційна частина відсутня (немає причин для роз’яснення), наказ виклада-
ється без слова “наказую”. Найчастіше це стосується наказів з кадро-
вих та оперативних питань. 

розпорядчу частину формулюють у наказовій формі, кожен пункт 
якої містить відповіді на три ключових питання: що робити ? кому ро-
бити ? До якого часу виконати? кожен пункт нумерується арабськими 
цифрами, а при наявності підпунктів – літерами а,б,в або цифрами 1.1, 
1.2 тощо. Формулювання пунктів може починатися і безпосередньо із 
зазначення посади та прізвища виконавця у давальному відмінку. За-
вершувати документ прийнято пунктами: “контроль за виконанням 
наказу покласти на (вказується посада і прізвище у знахідному відмін-
ку)” та “Наказ довести до відома …”. Наказ повинен містити заголовок, 
дату і номер реєстрації. Нумерація ведеться упродовж кожного кален-
дарного року окремо. Наказ візується юристом або особою, на яку по-
кладена правова служба, бухгалтером та іншими посадовими особами, 
які мають відношення до його змісту, а відтак підписується керівником 
відповідного архівного відомства чи установи, а в разі його хвороби, 
відрядження чи відпустки – виконувачем обов’язків або заступником. 
Якщо наказ супроводжується додатками, то їх назви подаються перед 
підписом. він вступає в силу, як правило, з моменту підписання. 

Наближеними за призначенням та змістом до наказів різновидом 
управлінських рішень є розпорядження як акт посадової особи або 
установи, обов’язковий для працівників, яким воно адресується. Їх 
оформлення відрізняється від наказу тим, що замість слова “наказую” 
вживається “ЗоБов`ЯЗуЮ”, “виМаГаЮ”, “ДоручаЮ”, “пропо-
НуЮ”, “ДоЗволЯЮ”. вони, зазвичай, присвячуються вирішенню 
оперативних питань і можуть носити як письмовий, так і усний ви-
гляд. розпорядження можуть видавати не лише перші керівники, але і 
їх заступники у межах їх компетенції. Найбільш поширеною формою 
розпоряджень в архівах є дозволи на користування документами у чи-
тальних залах, на їх копіювання технічними засобами, на проведення 
екскурсій в архіви тощо. розпорядженням оформляється планова і по-
запланова перевірка наявності та стану збереженості архівних справ у 
сховищах, звіряння їх заголовків з описами, ідентифікація документів. 
особливість розпоряджень полягає в тому, що вони, як правило, ма-
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ють обмежений термін дії і стосуються вузького кола поточних питань, 
скажімо, доопрацювання довідкового та облікового апарату архіву у 
зв’язку з поповненням фондів, реставрацією пошкоджених документів 
або розшуком відсутніх справ у разі їх невиявлення, проведення виста-
вок. після підписання тексту розпорядження на ньому, як і на наказі, 
ставиться печатка, а також може робитися позначка про виконання.

різновидом розпорядчих актів виступає вказівка, яка віддається 
усно для вирішення конкретних і оперативних завдань здебільшого 
організаційного, технологічного або методичного характеру. в ар-
хівній сфері найбільш широко застосовуються вказівки-рекомендації 
щодо приймання-передавання документів у зв’язку зі зміною охоронця 
фондів або реорганізацією архіву, проведенням попередньої експерти-
зи цінності документів, а також із питань контролю за дотриманням 
номенклатури і складу справ, видавання документів іншим архівним 
установам у тимчасове користування (з обов’язковим оформленням 
відповідного акту), методики фондування і описування документів, 
створення архівних колекцій, переміщення фондів тощо. вказівки мо-
жуть стосуватися й технічної експлуатації електро- та протипожежного 
устаткування, забезпечення температурно-вологісного, світлового, а та-
кож санітарно-гігієнічного режиму, виготовлення та ремонту стелажів. 
Наприклад, у зв’язку з виходом із ладу комп’ютерно-інформаційної 
системи в архіві директор може надати вказівку заступнику забезпе-
чити, скажімо, в триденний термін ремонт і заміну обладнання та від-
новлення функціонування системи.

окремої уваги заслуговують резолюції керівника установи чи під-
розділу, які надписуються на ділових документах у правому куті над 
їх назвою у форматі доручень, адресних завдань або дозволів (в окре-
мих випадках резолюції можуть викладатися на окремому аркуші з 
обов’язковим зазначенням реєстраційного номера та дати документа). 
Ними офіційно закріплюються розпорядження керівника установи, 
його адресність, умови і термін виконання. резолюція підписується ке-
рівником, ставиться дата, а її зміст фіксується у книзі реєстрації доку-
ментів. Якщо в резолюції фігурує декілька виконавців, то організація 
роботи покладається на особу, названу першою. Зазвичай, у резолюці-
ях зазначають: “до виконання”, “до відома”, “прошу підготувати відпо-
відь”, “прошу інформувати після завершення терміну виконання” або 
“прошу доповісти про виконання” та ін. резолюції мають формулюва-
тися коректно, чітко, ясно і зрозуміло з тим, щоб не виникала потреба 
в додаткових поясненнях. 

Загальні правила і рекомендації щодо підготовки й оприлюднення 
управлінських документів викладені у численних працях із докумен-
тознавства та діловодства 7. автори зазначають, що всі вони, незалежно 
від виду, мають бути науково обґрунтованими, грамотними, законни-
ми (тобто не суперечити законам і нормативним актам), ясними, чіт-
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кими, несуперечливими. Звернемо увагу й на те, що письмові рішення 
фіксуються на спеціальних фірмових бланках установи з відповідними 
реквізитами. обов’язковим їх компонентом є наявність заголовка роз-
порядчого документа, наприклад: “про міжнародне співробітництво 
архівних установ … ”, “про ліквідацію (реорганізацію) відділу …” або 
“З особового складу”. 

Найбільш поширеним різновидом колективних рішень є ухвали 
колегій Державної архівної служби україни, центральних державних 
установ, галузевих архівів. Як відомо, колегії представляють собою де-
мократично сформовані колективні консультативно-дорадчі органи, які 
проводяться, зазвичай, під головуванням першої особи і служать засо-
бом обміну думками, погодження і прийняття відповідного рішення. 
вони ухвалюються шляхом голосування, підписуються головуючим та 
секретарем і набувають юридичної сили після видання відповідного на-
казу. 

відштовхуючись від ключової думки про те, що робота з управлін-
ськими рішеннями – це не одноразова дія, а тривалий процес,зазначимо, 
що він включає щонайменше сім дуже важливих етапів:

– аналіз мотивів, обґрунтування доцільності та мети прийняття рі-
шення; 

– збір інформації і визначення людських і матеріально-технічних 
ресурсів, необхідних для вирішення проблеми (переміщення архіву або 
освоєння нових архівосховищ, або заміна електрообладнання та ін.);

– підготовка альтернативних текстів управлінських рішень;
– вибір альтернативи і документальне оформлення проекту рішен-

ня;
– адресність і конкретність рішень;
– підписання й оприлюднення рішення та ознайомлення з ним ко-

лективу та виконавців;
– реалізація, контроль та підведення підсумків виконанням управ-

лінських рішень.
кожен із цих етапів має свою тривалість, змістовне наповнення 

і специфіку роботи залежно від форми, призначення і терміну вико-
нання рішення: постанова, наказ, розпорядження, вказівка, резолюція. 
обов’язковим для кожного різновиду рішень є врахування загальної 
стратегії розвитку архівної справи, конкретизація тактики, а відтак, її 
реалізація у відповідних пунктах розпорядчих документів. робота над 
ними починається з мотивації, тобто з чіткого визначення мети, об-
ґрунтування необхідності відповідного рішення, оцінки ситуації, аналі-
зу стану справ і прогнозування очікуваних результатів. успішність цих 
етапів значною мірою залежить і від стилю роботи керівника. 

прибічники ділового і демократичного стилю прагнуть долучити 
до роботи на кожному етапі якомога більше співробітників, вислуха-
ти і врахувати їхні пропозиції, прислухатись до порад тощо. відомий 
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американський дослідник творчих рішень а. осборн висловився за 
відокремлення процесу генерації ідей від їх критики, запропонувавши 
концепцію “мозкового штурму”. алгоритм процесу полягає в тому, що 
для підготовки важливих, принципових управлінських рішень створю-
ються дві групи: спеціалістів, здатних до генерування нових ідей, го-
тових подати найфантастичніші, нестандартні пропозиції. Друга група 
з нестереотипним складом мислення, покликана критично проаналі-
зувати ці ідеї і зробити відповідні висновки. відтак, на основі цього 
аналізу і висловлених висновків керівник відбирає оптимальний варі-
ант і ухвалює остаточне рішення. практикується і метод “виправлен-
ня помилок”, сутність якого в тому, що підготовлений проект наказу 
чи розпорядження, скажімо, директора архіву розсилається керівникам 
підрозділів для попереднього обговорення, виявлення слабких місць, 
усунення недоліків, унесення пропозицій і коректив. З урахуванням ви-
словлених зауважень ухвалюється остаточний варіант рішення. поді-
бна робота може проводитись і в усній формі на виробничих нарадах. 
Натомість, прихильники командно-адміністративного та авторитарного 
стилю керівництва схильні ухвалювати рішення кулуарно, без широко-
го обговорення або й просто одноосібно. Як засвідчує практика, такі 
рішення здебільшого виявляються малоефективними. 

в умовах сучасних інноваційних технологій можна оптимізувати 
та раціоналізувати управлінську функцію рішень, повніше скориста-
тися комп’ютером, інформаційним потенціалом Інтернету, можливос-
тями електронної пошти, обчислювальної техніки, особливо для зби-
рання, опрацювання та аналізу статистичних даних8. Створювані нині 
інформаційні системи укрдержархіву, центральних і місцевих архівних 
установ, їх бази даних мають слугувати й інструментом обробки відо-
мостей, необхідних для мотивації тих чи інших рішень, підвищення їх 
якості, організації та контролю за їх виконанням.

Завершальним, але не кінцевим етапом розроблення та прийняття 
управлінських рішень є організація їх виконання та контроль за цим 
процесом. Саме ця стадія дозволяє встановити своєчасність або запізні-
лість прийняття рішень, їх оптимальність або неоптимальність. Головне 
її завдання – сприяти досягненню кінцевих результатів, тобто реалізації 
мети. практика архівних установ виробила цілу систему форм, спосо-
бів і методів організації роботи і контролю як за ходом виконанням рі-
шень, так і підведенням підсумків. йдеться, наприклад, про доведення 
рішень до виконавців та їх інструктування в разі потреби, визначення 
пріоритетів, забезпечення ресурсами, координацію роботи, про поточне 
і рубіжне інформування про виконання пунктів рішень, про створення 
робочих груп або комісій аналізу проведеної роботи; збір і аналіз опе-
ративної і рубіжної інформації; періодичне заслуховування керівників 
підрозділів і виконавців; прикінцеві звіти й, у випадку необхідності, 
їх обговорення. у порядку заключного контролю проводиться підсум-
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ковий аналіз виконання завдань, установлюються відхилення від них, 
з’ясовуються їх причини, узагальнюється набутий досвід, виносяться 
повчальні уроки, опрацьовуються заходи на перспективу. На цьому 
етапі, як і на попередніх, кожен керівник і працівник мають усвідомити 
важливість спільної і злагодженої роботи. подолання стереотипу, ніби 
прийняття рішень – функція начальника, а їх виконання – завдання 
підлеглих. Необхідно створювати комунікативно-інформаційне поле, 
сприятливий психологічний клімат, підтримувати дух взаємодопомоги 
і взаєморозуміння, формувати почуття персональної і колективної від-
повідальності. Не можна ігнорувати роз’яснювальну й виховну роботу 
в колективах архівів у процесі прийняття, виконання рішень та підве-
дення підсумків. 

побіжно нагадаємо, що в структурі архівної системи україни ство-
рена відповідна адміністративна база контролю за виконанням розпо-
рядчих документів. Так, в укрдержархіві загальний контроль за ді-
яльністю архівних установ і виконання ними управлінських рішень 
покладено на департамент організації архівної роботи і його відділ ор-
ганізаційно-аналітичної роботи. у державних архівах арк, областей, 
міст києва та Севастополя ця ділянка забезпечується по-різному: в од-
них установах виокремлені посади заступника директора-начальника 
відділу організації та координації архівної справи, кадрових питань та 
контролю за виконанням документів органів влади, в інших - контроль 
за виконанням рішень покладено на організаційно-аналітичні відділи. 

На нашу думку, варто ще раз наголосити на обов’язковості управ-
лінських рішень, юридичному аспекті, на правомірності та законності 
їх прийняття. До того ж, як засвідчує практика архівів, трапляються 
випадки юридично некваліфікованого оформлення наказів і розпоря-
джень, використання застарілої правової бази, порушення законодав-
ства, насамперед Цивільного кодексу та кодексу законів україни про 
працю щодо прийняття на роботу та звільнення працівників, укладання 
контрактів, колективних договорів, надання відпусток, матеріального 
заохочення та покарань. Це ще раз підтверджує, наскільки важливо від-
повідально ставитись до роботи з управлінськими рішеннями. 

На завершення зазначимо, що розпорядчі рішення як на паперових 
чи електронних носіях, так і усні є складовою частиною документу-
вання всієї управлінської діяльності, а їх підготовка має відповідати 
державним стандартам організаційно-розпорядчої документації як нео-
дмінної умови успішної діяльності архівної установи. організаційно-
управлінська документація унормована Державним класифікатором 
управлінської документації Дк 010-98, затвердженим Держстандартом 
україни від 31 грудня 1998 р., який офіційно закріплює види номіналів 
документів та їх групування. Наприклад, наказ (розпорядження) про 
приймання на роботу – код 0301 001; наказ (розпорядження) про пере-
ведення на іншу роботу – код 0301005 тощо. організаційно-розпорядча 
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документація (орД) у свою чергу поділяється на підкласи з відповід-
ними номіналами: документація з організації систем управління (0201) 
та організація процесів управління (0202), кожен з яких складається 
з відповідних підгрупи. Державним класифікатором установлено не 
тільки коди, але й склад реквізитів розпорядчих документів, порядок 
оформлення їх текстів9.

архівні установи покликані показувати приклад зразкового до-
кументообігу, неухильного дотримання вимог до нормативних актів 
у повній відповідності до законодавства та повноважень, виходячи з 
того, що укрдержархів є центральним органом влади, на який покла-
дено забезпечення реалізації державної політики не тільки в архівній 
сфері, але й в організації діловодства, налагодження взаємодії в цій 
справі з іншими органами державної виконавчої влади та громадськи-
ми об’єднаннями. контроль за діяльністю служб діловодства на місцях, 
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднань 
покладено на державні архіви ар крим, областей, архівні відділи та 
сектори міських і районних державних адміністрацій.

Таким чином, прийняття та організація виконання управлінських 
рішень належить до ключових проблем архівного менеджменту. вони 
виступають дієвим способом ефективного впливу Державної архівної 
служби україни, усіх її структур, керівників архівних установ на діяль-
ність колективів, підрозділів і конкретних працівників з метою успіш-
ного виконання ними функцій, вирішення перспективних та оператив-
них завдань. Ефективність рішень визначається передусім дотриманням 
наукових принципів їх підготовки, мінімізацією суб’єктивних підходів 
у постановці завдань, їх обґрунтованістю, оптимальністю, конкретніс-
тю та своєчасністю прийняття, дієвістю організації та контролю за ви-
конанням рішень. 
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выясняется сущность, место, роль и специфика управленческих решений 
в системе архивного менеджмента, анализируются основоположные принципы 
их подготовки, принятия и реализации как на уровне Государственной архивной 
службы украины, так и в пределах региональных структур и отдельных 
архивных учреждений. рассматривается отечественный и зарубежный опыт 
применения управленческих решений,  обосновываются пути и способы 
повышения их эффективности и действенности в архивной сфере.

Ключевые слова: архивоведение, архивный менеджмент, управленческая 
документация, управленческие решения, приказы, распоряжения, указания, 
резолюции, контроль, исполнение решений, эффективность решений. 

There are considering the core, place, role and specific of the managerial de-
cisions in the system of archival management, analyzing the fundamental princi-
pals of their making, adoption and implementation at the State Archival Service of 
Ukraine and within the regional structures and separate archival institutions. Also 
author considers the domestic and foreign experience of administrative decisions, 
grounds ways and means to improve their efficiency and effectiveness in the field 
of archives.

Key words: the archival affairs; the archival management; the administrative 
documents; the administrative decisions; the orders; the instructions; the resolu-
tions; the control; the implementation of decisions, the efficiency of solutions.
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ГаЛУзевОмУ дерЖавнОмУ арХівУ сБ УКраЇни –
20 рОКів

подається стисла інформація про створення та доступ до документів Га-
лузевого державного архіву Служби безпеки україни, про його участь у дер-
жавних та міжнародних наукових та науково-пошукових проектах.

Ключові слова: ГДа СБу; перегляд грифів секретності; розсекречуван-
ня.

Декілька десятиліть наш архів існував як архівний підрозділ орга-
нів державної безпеки, забезпечував використання відомчих архівних 
документів української спецслужби її підрозділами та співробітниками.

проте процеси демократизації, які відбувалися в суспільстві, інтер-
ес громадськості до проблем нашого історичного минулого потребува-
ли все більшої відкритості архівів. у цьому плані найцікавішими здава-
лися архівні фонди спецслужби, доступ до яких був закритий не лише 
для пересічного громадянина, а й для науковців. 

 Законом україни від 17 квітня 1991 року “про реабілітацію жертв 
політичних репресій на україні” було розпочато процес розсекречу-
вання архівних документів. Саме після його прийняття зріс попит на 
інформацію, яка зберігається в нашому архіві: збільшилась кількість 
дослідників у читальному залі, число запитів державних установ, на-
укових та навчальних закладів, громадських організацій та громадян. 
оскільки більша частина документів містила інформацію з обмеженим 
доступом, в архіві розпочинається процес розсекречування документів, 
які викликали найбільший інтерес у суспільстві. 

Доступ до цих матеріалів здійснювався паралельно із процесом пе-
регляду матеріалів справ та реабілітацію осіб, безпідставно звинуваче-
них та засуджених. 

Таким чином, в архіві склалося два фонди кримінальних справ: на 
осіб, знятих з оперативного обліку в МвС україни (зараз: фонд припи-
нених кримінальних справ, тобто акС, порушених на осіб, яких було 
реабілітовано) та осіб, не знятих з оперативного обліку в МвС україни 
(фонд основний, акС на осіб, які не підлягають реабілітації). 

Таємниці архівів почали поступово відкриватися. першою ластів-
кою стала можливість ознайомлення з архівними кримінальними спра-
вами (акС) осіб, яких було реабілітовано. вперше самі колишні ре-

* Даневич Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник ГДа 
СБу.
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пресовані та їх родичі могли ознайомитися з матеріалами справ, які ще 
вчора були закриті. після ознайомлення зі справами люди переживали 
суперечливі почуття: біль, страждання, гірка радість від того, що прав-
да нарешті з’ясована. 

Матеріали деяких кримінальних справ стали справжнім відкриттям 
для науковців, оскільки серед засуджених було багато видатних діячів 
української державності, науки, церкви, партійного керівництва.

ураховуючи великий соціальний інтерес до матеріалів архіву спец-
служби та резонанс щодо можливості ознайомлення з певною категорі-
єю архівних матеріалів, 9 вересня 1991 року президією верховної ради 
україни було прийнято указ, відповідно до якого документи органів 
державної безпеки повинні бути передані на державне зберігання Го-
ловному архівному управлінню при кабінеті Міністрів україни та його 
підрозділам на місцях на загальних підставах поряд з іншими міністер-
ствами, державними комітетами і відомствами республіки. 

у першу чергу, передачі підлягали матеріали припинених кримі-
нальних справ, по яких була завершена робота з реабілітації, фільтра-
ційні справи та трофейні документи на осіб, відправлених до Німеччи-
ни в роки Другої світової війни, і тих, хто перебував там у концтаборах 
та інших місцях примусового утримання. 

проте архіви спецслужб – це не просто архівні документи. Їх ви-
вчення потребує особливого підходу. адже за кожним пожовклим ар-
кушем стоїть людська доля, що сухою мовою законів та нормативно-
правових актів визначається як “інформація про особу, її персональні 
дані”. 

розуміючи це, відповідно до Закону україни “про Національний 
архівний фонд та архівні установи”, 1 квітня 1994 року кабінетом Мі-
ністрів україни було прийнято постанову про створення Державного 
архіву Служби безпеки україни. 

отже, у 1994 році архіву було надано статус державного.
усі ці кардинальні зміни, що відбувалися в архіві, проходили під 

керівництвом начальника підрозділу, а потім – першого начальника 
архіву пшеннікова олександра Михайловича. 

першочерговим завданням, яке довелося вирішувати у зв’язку з на-
буттям нового статусу, стало перетворення колись повністю закритого 
спеціалізованого підрозділу спецслужби в загальнодоступну державну 
архівну установу, що максимально відповідала вимогам Державної ар-
хівної служби україни.

Звичайно, що цей процес потребував докорінного перелому в орга-
нізаційному, психологічному та інших аспектах. 

перед архівом постали нові завдання, які раніше були непритаман-
ні даному підрозділу: скласти переліки фондів, описи, журнали реє-
страції справ, історичні довідки фондів, іменні та тематичні картотеки 
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тощо. вся ця робота була спрямована на те, щоб зробити документи 
архіву доступними для вивчення не лише співробітниками спецслужби, 
а й широкому загалу науковців.

паралельно відбувалася робота з вивчення матеріалів архіву спів-
робітниками з метою їх використання для висвітлення історії україни. 
плановість цій роботі було надано в грудні 1998 року з прийняттям 
концепції комплексної дослідницької програми “Наукове-практичне 
використання документальної спадщини спеціальних служб україни”. 
відповідно до неї було прийнято рішення започаткувати видання те-
матичних збірок документів і матеріалів, присвячених тим чи іншим 
аспектам історії україни.

у тому ж році у складі ГДа було створено відділ науково-дослід-
ницької роботи, інформації та практичного використання документів.

Це дало змогу здійснити архівний пошук, відбір та підготувати де-
кілька збірників документів, серед яких “остання адреса” до 60-річчя 
Соловецької трагедії, “київ у дні нацистської навали” та інші. 

Серед останніх спільних з Інститутом історії україни НаН україни 
науково-видавничих проектів, що вийшли друком у 2013 році, стали 
збірники документів “вирок українській революції: Справа Цк упСр” 

постанова кабінету 
Міністрів україни 

“про створення 
галузевого 

державного архіву 
Служби безпеки 

україни”
від 1 квітня 1994 р.
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та “партійно-радянське ке-
рівництво уСрр під час голо-
домору 1932–1933 рр.: вожді. 
працівники. активісти”.

З метою більш активного 
громадського, науково-історич-
ного та культурно-просвітниць-
кого використання докумен-
тальних фондів Да СБу, 
попу ляризації науково-публі-
цистичного доробку співробіт-
ників архіву в 2000 р. у WEB – 
сайті у мережі Internet було 
запроваджено розділ “Держав-
ний архів”. На сторінці архіву 
розміщується інформація про 
діяльність ГДа, результати 
його роботи, видавничу діяль-
ність та співпрацю у рамках 
міжнародних та міжвідомчих 
договорів тощо.

усвідомлюючи, що властивістю архівів є довічно ділитися своїми 
скарбами і при цьому не біднішати, ГДа СБу досить активно взаємодіє 
з науковими установами та громадськими організаціями, напрацьовано 
певні алгоритми співробітництва. одним із напрямів співробітництва є 
взаємодія в рамках державних, міжвідомчих і міжнародних проектів у 
гуманітарній сфері. 

Як правило, співвиконавцем багатьох з них виступає Служба без-
пеки україни, а в структурі Служби виконання завдань покладається 
на ГДа.

З 1992 року Служба безпеки україни (від СБу – ГДа СБу) є спів-
виконавцем державної програми підготовки багатотомної серії науко-
во-документальних книг “реабілітовані історією”. у рамках цієї про-
грами архів не лише надає доступ до архівних матеріалів учасникам 
проекту, а й допомагає здійснювати пошук, виготовляє електронні ко-
пії документів.

Значну роль у здійсненні програми відіграє науково-документаль-
ний журнал “З архівів вучк-Гпу-НквД-кГБ”, що видається з 1994 р. 
Засновником його є Головна редакція, а одним із співзасновників – 
Служба безпеки україни. На сьогодні вийшло друком 27 випусків 
журналу. Електронні версії всіх випусків журналу розміщено на web-
сайтах “реабілітовані історією” та СБу. Це – єдиний подібний журнал 
на пострадянському просторі, який систематично публікує раніше за-



СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ110

секречені документи органів державної безпеки та наукові статті, на-
писані на їх матеріалах. крім документальних добірок і статей, при-
свячених великим судовим процесам і окремим кримінальним справам, 
за якими було засуджено тисячі відомих і невідомих наших співвітчиз-
ників, на сторінках журналу публікуються матеріали з рубрики історії 
спецслужб.

крім того, за 20 років існування було підготовлено чотири тема-
тичні випуски, присвячені основним напрямам оперативно-бойової ді-
яльності працівників спецслужби у роки війни проти нацистів, з по-
передження та ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аЕС, 
найбільшій за своїми масштабами справі “всесоюзної військово-офі-
церської організації “весна”, спрямованої проти військових спеціаліс-
тів старої генерації. 

 З 2008 р. Служба безпеки україни, як один із співвиконавців, 
бере участь у державному міжвідомчому архівно-пошуковому проекті 
“український мартиролог ХХ століття”. Метою проекту є створення за-
гальної електронної бази даних з короткими біографічними даними на 
жертв політичних репресій за кримінальними справами, що були пору-
шені радянськими органами державної безпеки. На сьогодні співробіт-
никами архіву та секторів архівного забезпечення (СаЗ) регіональних 
підрозділів СБу до бази даних внесено персональні дані на 470 714 
осіб, які проходять за 335 485 кримінальними справами, що знаходять-
ся на зберіганні в ГДа та архівах тимчасового зберігання регіональних 
органів СБу. опрацьовано матеріали 84,39% акС. повністю заверше-



111СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

но роботу з обробки даних в п’ятнадцяти областях україни, в дев’яти 
регіонах – робота продовжується. 

Існування цієї бази дає змогу архівістам уже на цьому етапі швид-
ко опрацьовувати звернення громадян щодо надання первинної інфор-
мації про репресованих родичів, у майбутньому – зробить можливим 
проводити наукові дослідження з використанням статистичних даних 
за різними критеріями відбору.

Для надання спрощеного доступу громадян до архівної інформації 
про незаконні політичні репресії в СрСр-урСр у 2009 році при архіві в 
києві та обласних управліннях СБ україни створено мережу Інформа-
ційно-довідкових залів (ІДЗ), де розміщено електронні копії документів 
спецслужби.

послугами електронного архіву можуть скористатися всі без ви-
нятку громадяни україни та іноземці. Для ознайомлення з інформацією 
відвідувачам достатньо просто прийти і звернутися до адміністратора 
залу, який надасть допомогу у пошуку інформації. Ніяких письмових 
звернень про дозвіл на роботу з електронним архівом надавати непо-
трібно.

у тематичних папках архіву знаходяться копії не архівних справ 
(одиниць зберігання), а окремих документів з архівних справ. Докумен-
тальна база електронного архіву побудована за багаторівневим прин-
ципом:

– документи українського визвольного руху (українська держав-
ність 1917–1921 рр., антибільшовицька боротьба 1917–1930-х рр., ді-
яльність оуН та упа в 1920–1950-ті роки, рух опору в 1950–1980-і 
роки);
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– документи радянської карально-репресивної системи (комуніс-
тичний терор, голодомори, депортації та переселення);

– документи громадсько-політичних та релігійних об’єднань та ін. 
На сьогодні у базі даних представлено більше 26 тис. архівних доку-
ментів, серед яких 6 тис. фотоматеріалів та більше 100 науково-довід-
кових видань, створених за участю спеціалістів архіву. 

З 2013 року електронний архів поповнюється копіями списків осіб, 
які були репресовані обласними трійками НквС урСр у 1937–1938 ро-
ках. На даний час розміщено дані на 16 тисяч 29 осіб.

Ще одним дієвим засобом надання доступу до архівної інформа-
ції широким колам громадськості є оприлюднення змісту документів 
через засоби масової інформації. З 2009 року на основі матеріалів Га-
лузевого державного архіву СБу було підготовлено низку телепередач 
циклу документальних фільмів “Гриф секретності знято” про репресо-
ваних діячів визвольного руху, представників української інтелігенції, 
священників, про дисидентський рух в україні тощо.

З метою сприяння висвітленню в державних засобах інформації 
причин і наслідків політичних репресій в україні на запит першого 
національного каналу для підготовки телевізійного сюжету серії “об-
личчя україни” з дозволу родичів надавалися архівні матеріали та ко-
ментарі фахівців стосовно долі відомого українського поета-дисидента 
василя Стуса, а також низки коментарів керівництва ГДа СБу щодо 
доступу до архівних документів. 

у рамках міжнародного співробітництва в гуманітарній сфері украї-
на, на підставі угоди про співробітництво між Державним комітетом 
архівів україни та об’єднанням “Саксонські меморіали” від 19.02.2004 
року, бере участь у міжнародному архівно-пошуковому і дослідниць-
кому проекті “радянські та німецькі військовополонені періоду Другої 

облікова картка 
в’язня німецького 
табору для 
військово-
полонених.
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світової війни”٭. Метою проекту є формування централізованої бази 
даних на радянських військовополонених за архівними документами 
європейських країн – учасників Другої світової війни.

Служба безпеки україни та об’єднання уклали відповідну угоду 
30.09.2004 року. від Служби безпеки відповідальним виконавцем ви-
значено Галузевий державний архів СБу.

Зазначена угода передбачає архівний пошук трофейних німецьких 
карток на радянських військовополонених, виготовлення їх електро-
нних копій, створення на їх основі електронної бази даних та подаль-
ше її наповнення німецькою стороною інформацією, що зберігається в 
архівах країн – учасниць проекту (фото карток військовополонених–5).

За період співробітництва ГДа СБу опрацював понад 80 тис. доку-
ментів та передав німецькій стороні їх електронні копії з інформацією 
на 60 148 осіб. об’єднання, у свою чергу, у квітні 2011 р. передало СБу 
інформацію на майже 150 тисяч радянських військовополонених – уро-
дженців україни, які загинули і поховані на території Німеччини.

Ця база даних використовується в ГДа СБу, архівних підрозді-
лах регіональних органів СБу, а також була передана Службою без-
пеки українській секції Європейського форуму Миру для організації 

Фотовиставка “Зламані долі. комуністичний терор в україні
1920–1950-х років”. київ. Меморіальний комплекс “Биківнянські могили”.

* Цей проект існує за дорученням Федерального уряду та за підтримки 
МЗС Німеччини з 1999 р. З німецької сторони його виконавцем є об’єднання 
“Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору” (м. Дрезден, 
Федеративна республіка Німеччина). в ньому беруть також участь ФСБ росії, 
кДБ Білорусі, кНБ казахстану тощо.
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пошуку за зверненнями грома-
дян.

Зараз у ГДа СБу залиша-
ються неопрацьованими 300 тис. 
архівних документів з інфор-
мацією орієнтовно на 150 тис. 
осіб. Для їх повного опра цювання 
необ хідно ще 7–8 років. плану-
ється після завер шен ня роботи по-
вну базу даних та електронні копії 
трофейних німецьких документів 
передати дер жавним архівам для 
їх подальшого використання.

у червні 2003 р. та у лютому 
2011 р. між СБу та Національним 
інститутом пам’яті жертв ката-
строфи і Героїзму “Яд вашем” 
Держави Ізраїль було укладено 

угоди про співробітництво, відповідно до яких організовано пошук 
та вивчення документів ГДа СБу, що містять інформацію про масове 
знищення єврейського населення на окупованій території в роки Другої 
світової війни, а також виготовлення і передачу мікрофільмокопій та 
електронних копій архівних документів Інституту. 

За роки співробітництва у рамках наявних угод “Яд вашем” отри-
мав понад 240,5 тис. зображень з копіями відповідних документів.

у ході співробітництва було встановлено, що в архіві “Яд-вашем” 
зберігаються німецькі картки на радянських військовополонених – 
в’язнів нацистських концтаборів Маутхаузен і Дахау. після консуль-
тацій ГДа СБу з німецькими партнерами по проекту “радянські вій-
ськовополонені періоду Другої світової війни” з’ясовано, що копії цих 
карток відсутні в архівах інших країн. Тому вони мають велике зна-
чення для встановлення долі понад 15 тис. радянських військовополо-
нених. ГДа СБу звернувся до “Яд вашем” з пропозицією в обмін на 
копії документів з архіву спецслужби надати електронні копії зазна-
чених німецьких карток. партнери висловили свою принципову згоду 
на такий обмін.

у 1996 р. ГДа СБу розпочав співробітництво з Міністерством вну-
трішніх справ і адміністрацією республіки польща. після створення у 
грудні 1998 р. Інституту національної пам’яті польщі та передачі до 
нього архівів колишніх спецслужб пНр співпраця відбувається із за-
значеним Інститутом. 3 серпня 2009 р. між СБу та ІНп укладено до-
говір про співробітництво. основною метою співпраці є підготовка ба-
гатотомного науково-документального видання “польща та україна у 
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тридцятих-сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів 
спеціальних служб”.

Цей проект за тривалістю і результатами роботи є наймасштабні-
шим міждержавним гуманітарним проектом, аналогів якому не існує. 
у ході співробітництва опубліковано вісім томів видавничої серії٭. пе-
редмови до 1-го та 7-го томів написали президенти країн: у 1998 році – 
леонід кучма і олександр квасневський, у 2008 році – віктор Ющенко 
і лех качинський.

З ініціативи польської сторони підготовлено англомовну версію 
7-го тому. презентація його в україні відбулась 25 листопада 2009 р. 
за участю президента україни. у 2010–2011 роках видавничу серію та 
англомовну версію 7-го тому за активного сприяння МЗС україни пре-
зентовано у варшаві (польща), Мюнхені (ФрН), парижі (Франція), То-
ронто (канада), лондоні (велика Британія) та Мельбурні (австралія). 
За результатами проведеної роботи п’ятьох українських членів спільної 
робочої групи у жовтні 2008 р. президент польщі нагородив орденами 
за заслуги республіки польща.

у 2011 році підготовлено ще одну англомовну версію видання за 
матеріалами попередніх восьми томів серії. 1 березня 2013 року за учас-

Фотовиставка “Зламані долі. комуністичний терор в україні
1920–1950-х років”. вінниця.

* кожен з томів має обсяг понад 1000 сторінок, відкривається вступною 
статтею від редакційної колеґії, в якій викладено стан наукової розробки про-
блеми; подано наявні, часто контроверсійні, точки зору сторін на події спіль-
ної історії; зазначено питання, що потребують подальшої розробки; пояснено 
принципи відбору документів. Далі подаються українською, польською та ро-
сійською мовами недруковані раніше документи з польських і українських 
архівів спецслужб, коментарі, покажчики, ілюстрації.
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тю керівництва СБу та Інституту національної пам'яті (ІНп) республі-
ки польща, представників дипломатичного корпусу, акредитованого в 
україні м. київ відбулася його презентація. враховуючи великий резо-
нанс серед громадськості та науковців щодо документів цього видання, 
презентації видання “польща та україна у 30-х – 40-х роках XX сто-
ліття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб” (“Poland and 
Ukraine in the 30's–40's of the XXth Century. Documents from Archives of 
Secret Services”) відбулися в містах житомир, Хмельницький, вінниця 
(україна), варшава, піш (польща), лондон (велика Британія), кемб-
ридж (СШа) тощо.

у цьому році планується вихід в світ дев’ятого тому серії, підготов-
леного за документами польських спецслужб. проте робота на цьому 
не закінчується. Спільна робоча група продовжує підготовку наступ-
них томів серії. 

Добре розуміючи, що історична правда не лежить на поверхні, а 
до неї треба діставатися через відкриття нових документів з архівів, 
ГДа СБу залучається до виконання інших державних програм, актив-
но співпрацюючи при цьому, перш за все, з іншими архівними та на-
уковими установами.

Співробітниками архіву здійснювалася архівно-пошукова робота 
щодо виявлення в архівних фондах ГДа та регіональних органів СБу 
кримінальних справ на репресованих священнослужителів української 
автокефальної православної церкви (уапЦ) та інших православних 
конфесій. За виявленими архівними матеріалами підготовлено та опу-
бліковано збірник документів “патріарх йосиф Сліпий у документах 
радянських органів державної безпеки 1939–1987”. продовжується ар-
хівно-пошукова робота щодо підготовки збірника документів “ліквіда-
ція ужгородської унії в 1949 році”. 

ГДа СБу спільно з Інститутом історії україни НаН україни, Да 
МвС, ЦДаГо україни підготовлено збірник документів “Тюремний 
мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казе-
матів”.

Це – унікальний проект не лише науковий, а й пошуковий. у ньому 
зібрано надписи на стінах, меблях та речах, що знаходилися в тюрем-
них камерах, де перебували нацистські в’язні. архівні фонди сповнені 
несподіванок. Можливо ми зможемо з’ясувати долі людей, прізвища 
яких згадувалися в тюремних написах, оскільки вже відомо, що не всі, 
хто залишив передсмертні записки, були розстріляні. 

Цей проект буде мати продовження, оскільки ним зацікавилися 
в Білорусі та росії, і вже є конкретні пропозиції білоруської сторони 
об’єднати і продовжити роботу вже над спільним українсько-білорусь-
ко-російським проектом.

До 70-річчя визволення києва спільно з Інститутом історії украї-
ни НаН україни підготовлена нова редакція науково-документального 
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проекту “київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (за документа-
ми радянських спецслужб та німецької окупаційної адміністрації”.

 одним з напрямів оприлюднення архівних матеріалів є виставкова 
робота. Фотовиставки “розсекречена пам’ять”, “Зламані долі. комуніс-
тичний терор в україні 1920–1950-х років”, “упа. Історія нескоре-
них”, створені за документами спецслужби, з 2007 по 2010 рр. були 
представлені не тільки в україні, а й за її межами.

Також за участю ГДа СБу підготовлено матеріали до виставок:
• “Народна війна. про селянський повстанський рух на україні в 

20-ті роки ХХ ст.” / всеукраїнське товариство “Меморіал ім. в. Сту-
са”. – к., 2011. 

• “Дослідники голодоморів” / Національний музей “Меморіал 
пам’яті жертв голодоморів в україні”. – 2011.

• “До 70-річчя трагедії Бабиного Яру” / Державна архівна служба. – 
к., 2011.

• “25 років аварії на чорнобильській аЕС” / Державна архівна 
служба. – к., 2011.

• “подвижник архієпископ лука (в. войно-Ясинецкий)” / Держав-
на архівна служба. – к., 2011

• “український письменник-фантаст о. Бердник” / Державна архів-
на служба. – к., 2012.

• До 125-річчя керівника радянського партизанського руху періоду 
Другої світової війни С. ковпака / Державна архівна служба. – к., 2012.

• Щодо керівника резидентури НквС урСр “Максим” І. кудрі / 
Дер жавна архівна служба. – к., 2012.

архів активно співпрацює із громадськими організаціями, напри-
клад, такими, як: всеукраїнське товариство “Меморіал ім. в. Стуса”, 
видавництвом “літопис упа” тощо. 

Досягненням ГДа у розширенні доступу до архівної спадщини ста-
ло розсекречення документів. До 2009 року перегляд грифів секретнос-
ті документів радянських органів державної безпеки в ГДа відбувався 
з метою включення їх до науково-документальних видань та на вико-
нання актів президента україни, доручень та рішень кабінету Міні-
стрів україни для введення їх до широкого обігу в межах виконання 
умов міжвідомчих договорів. 

З 2009 року, згідно з указом президента україни “про розсекре-
чення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з 
українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодомо-
рами в україні” здійснювався перегляд грифів секретності архівних 
документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними 
репресіями та голодоморами в україні, яким в установленому поряд-
ку скасовано раніше надані грифи секретності. На виконання доручень 
кабінету Міністрів україни 2009–2011 років перегляду підлягав увесь 
масив архівних документів радянської доби. у результаті було введено 
до вільного обігу майже 154 тис. одиниць зберігання. 
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Наукові, освітньо-наукові установи, а також громадські та релігійні 
організації звертаються до ГДа з проханням ознайомитися їх співро-
бітникам з архівними фондами в межах підготовки ними дисертаційних 
та інших наукових досліджень. Щороку в читальному залі архіву пра-
цює до 200 осіб, які здійснюють близько 1000 відвідувань. Це дослід-
ники, родичі репресованих. Щорічно збільшується кількість письмових 
звернень і запитів на інформацію. 

Для полегшення роботи дослідників в архіві продовжується робо-
та з науково-технічного опрацювання фондів, удосконалюються істо-
ричні довідки до архівних фондів, активно впроваджуються процеси 
оцифрування документів та відновлення згасаючих текстів за допомо-
гою сучасних комп’ютерних технологій, здійснюється реставрація та 
ремонт архівних справ.

На сьогодні джерельний комплекс архіву налічує 46 фондів, у яких 
міститься близько 180 тисяч одиниць зберігання радянського періоду. 
архів поповнюється і документами підрозділів Служби безпеки ук раїни.

Напередодні свого дня народження співробітники архіву зроби-
ли своєрідний подарунок для науковців, які працюють з нашими до-
кументами. Завдяки використанню сучасних комп’ютерних технологій 
створено електронний опис найбільш популярного серед дослідників 
фонду Секретаріату. Завдяки його введенню значно спрощено пошук 
необхідних документів: дослідникам необхідно лише ввести ключове 
слово – на екрані з’являються номери справ, у назві яких згадується це 
слово, а також документи з внутрішніх описів, які також мають слова, 
визначені пошуком. крім того, всі справи цього фонду оцифровані, і до 
читального залу видаються електронні копії документів.

озираючись на 20 років, можна із впевненістю сказати, що той 
поступ, який робився архівом крок за кроком, став можливим лише 
завдяки його згуртованому колективу однодумців, які і сьогодні за-
лишаються вірними своєму покликанню і плекають кожен документ з 
минулого для того, щоб донести його до наших нащадків у майбутнє. 

представлена краткая информация о создании и доступе к документам 
отраслевого государственного архива Службы безопасности украины, его 
участие в государственных и международных научных и научно-поисковых 
проектах.

Ключевые слова: оГа СБу; пересмотр грифов секретности; рассекре-
чивание.

There is given short information about the establishment of the Branch State 
Archives of the Security Service of Ukraine, the access to the documents; the 
participation of the archives in the State and international scientific and retrieval 
projects.

Key words: The Branch State Archives of the Security Service of Ukraine; the 
reconsideration of secrecy labels; the declassification of documents.
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УдК 94(477.87)"1938/1939"
н. д. васиЛина*

КарПатсьКа УКраЇна (ПідКарПатсьКа рУсь) –
дерЖава автОритарнОГО тиПУ

(жовтень1938 – березень1939 років)
у статті висвітлюються причини виникнення держави авторитарного 

типу періоду підкарпатської русі (карпатської україни) і умови, що призвели 
до цього.

Ключові слова: автономія; авторитарний режим; концентраційний табір; 
карний робочий табір; русини; жандарми; антиукраїнська і античеська про-
паганда.

однією з насичених доленосними подіями сторінок у житті закар-
патців був період з жовтня 1938 року по березень 1939 року, який увій-
шов в історію під назвою карпатської україни (підкарпатської русі).

упродовж півтора року в карпатах існувала держава двох типів: 
з 11 жовтня 1938 року до 14 березня 1939 року підкарпатська русь 
як автономна частина федеративної чехо-Словаччини, а 14–15 березня 
1939 року – незалежна карпатська україна. Слід відзначити, що авто-
номна частина федеративної чехо-Словаччини – підкарпатська русь, 
була державою русинів, а проголошена 14 березня 1939 року самостій-
на карпатська україна – зародковий етап соборної держави українсько-
го народу, яка у планах тогочасної політичної еліти мала об’єднати усі 
українські землі і створити всупереч волі більшовиків виборювану Со-
борну україну. однак, зважаючи на те, що ідея соборності української 
держави була привнесена у підкарпатську русь із Галичини та з ото-
чення української еміграції чехо-Словаччини, вона не підтримувалася 
простим народом краю, лишень політичною елітою.

Створення і розвиток нової форми держави у підкарпатській русі 
проходив у складних внутрішніх та міжнародних умовах. відомо, що 
у Європі наростала небезпека війни. чехо-Словаччина з міцної центра-
лізованої держави перетворилася на країну перешматовану автоном-
ними утвореннями, де зростали відцентрові сили, що висували різні 
плани перебудови чехо-Словаччини. Те, що підкарпатській русі не 
дали автономію у вересні 1919 року (за Сен-жерменською угодою), 
було грубою помилкою чехословацьких владних кіл. однак, домогтися 
автономії у жовтні 1938 року було такою ж, можливо, й гіршою по-
милкою в умовах, коли потрібно було зміцнювати чехо-Словаччину, її 
обороноздатність, підкарпатські політики послаблювали її. Не випад-

* Василина Наталія Дєрдівна – начальник відділу формування НаФ та 
діловодства державного архіву Закарпатської області.
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ково гітлерівський блок за це завдячував їм, так як вони допомагали 
“послаблювати” сили їх спільного “противника”.

питання проголошення незалежності карпатської україни 14 бе-
резня 1939 року виявилося складним, сепаратистським і вимушеним 
кроком. Федеративна чехо-Словаччина 14 березня 1939 року розпалася. 
Словаччина за порадою а. Гітлера проголосила незалежність. На такий 
крок став і прем’єр карпатської україни а. волошин. Іншого зробити 
він не міг. отже, проголошення суверенітету карпатської україни, хоч 
і йшло у руслі політики гітлерівського блоку, було вимушеним та іс-
торично виправданим.

однією з вагомих причин виникнення авторитарної держави у 
підкарпатській русі стали прорахунки у внутрішній політиці уряду 
а. волошина, який по-перше: здійснив крутий поворот у бік Німеч-
чини, підхопивши ідею “українського п’ємонту”; по-друге: сформував 
уряд зі своїх українських прихильників, широко відкривши двері для 
галицьких емігрантів та українців, які мігрували до чехо-Словаччини; 
по-третє: повне ігнорування таких масових рухів, як русофільського та 
русинофільського, що послабило позиції уряду, оскільки, будучи гла-
вою уряду, а. волошин мав серйозну опозицію в особі проугорських 
елементів, з якою не міг не рахуватися. численні диверсії угорських 
терористів, антиукраїнська і античеська пропаганда, заклики до ски-
нення законної влади – всі ці чинники діяли одночасно і постійно, чим 
робили внутрішньополітичне становище у карпатській україні неста-
більним і вибухонебезпечним. вони прискорили встановлення у краї 
авторитарного режиму, якому демократичні процеси стали заважати. 
жорстка вертикальна структура виконавчої влади, відповідно до розпо-
рядження Хустського МвС від 24 грудня 1938 року, вела до обмежен-
ня конституційних прав громадян, особливо права на захист, оскільки 
окружний уряд отримав повноваження розпускати сільські громади, які 
очолювали нотарі (старости), повсюди, “де укажеться потреба”, на їх 
місце призначали урядових комісарів. уже у січні 1939 року такі орга-
ни самоврядування були розпущені у великих лучках, Данилові, Те-
ресві; 16 лютого – у липчі, 21 лютого – у руськім полі, 22 лютого – у 
Довгому, 6 березня – у липецькій поляні, 10 березня – у Тереблі. Яким 
способом це робилося? Як правило, група українофілів того чи іншого 
села “від імені свідомих українців” доводила до відома окружного уря-
ду, що діяльність обраних громадою старост є протидержавною. вод-
ночас з-поміж себе висували кандидата на “правительственного комі-
сара”, якого окружному уряду залишалося лише затвердити. Це була 
ієрархічна структура виконавчої влади авторитарного типу.

у таких умовах президія підкарпатської русі 18 листопада 1938 
року видала розпорядження № 24/38 “про створення концентраційного 
табору”, у якому функції суддів здійснювали представники виконавчо-
розпорядчої влади: Міністерство внутрішніх справ, усі окружні уряди, 
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крайовий уряд у Хусті, жандармерія, дирекція державної поліції, ко-
манд “Файнор” у Сваляві та “карол” у перечині, що робило судову 
систему фактично зайвою і не могло не призвести до свавілля і полі-
тичного переслідування з боку чиновників [1, арк. 1].

20 листопада 1938 року, згідно з наказом а. волошина, почав ді-
яти на підкарпатській русі концентраційний табір Думен поблизу ра-
хова. До нього могли потрапити: “... дезертири та втікачі з-за кордону; 
політичні провинивці з нашого краю; особи, які противляться проти 
інтересів внутрішнього ладу та спокою як, наприклад, неумотивова-
не підвищення цін та приховування засобів предметів денної потреби, 
підбурюваннями та саботажами всякого роду; особи, що противляться 
проти інтересів оборони держави та республіки, оскільки проти них не 
можна виступати судовим шляхом” [1, арк. 3].

організацією і виробленням правил для концтабору мала займа-
тися служба безпеки при президії влади підкарпатської русі. усі ви-
датки, пов’язані з упорядкуванням табору та його утримання, йшли за 
рахунок Міністерства внутрішніх справ. 

Без юридичних “формальностей”, без доказів вини і судового ви-
року людина позбавлялася свободи. Так, окружний уряд у Середнім 
(справа № 2899/38) наказав “відіслати до концентраційного табору у 
рахові андрія Біровчака, народженого 11.10.1898 року в анталовцях 
на один місяць”. а. Біровчак “мав право подати апеляцію впродовж 15 
днів до крайового уряду в Хусті”, але апеляція “не мала відкладної дії” 
[2, арк. 11]. 

крайовому уряду в Хусті надсилалася директива на підставі § 3, 
що засуджений брав участь в акції щодо приєднання села анталовці до 
угорщини. Згідно з приписом державної прокуратури у великім Берез-
нім від 16.12.1938 року проведено судовий процес проти а. Біровчака, 
який давав достатні підстави стверджувати, що “а.Біровчак засуджений 
за злочин підготовки змови проти республіки і як керівник партії “авто-
номного союзу” працював проти державних інтересів” [2, арк. 11].

усіх, кого відсилали у “Думен”, оглядав лікар. ось діагноз ліка-
ря Гербера леонарда стосовно а. Біровчака з Середнього: “підтвер-
джую, що а.Біровчак 40 років прожив у анталовцях і був мною сьо-
годні оглянутий (23.12.1938 року). констатую, що названий терпить на 
neurosteniu gravis. Наслідком хвороби – не є придатний до роботи до 
16.01.1939 року”. Незважаючи на це, а. Біровчака вчасно доставили 
у концтабір [2, арк. 9–10]. витрати на дорогу, аванс надавали окруж-
ні уряди, здебільшого розмір авансу становив 300 чеських корун. Так, 
а. Біровчака жандарми пішки доправляли від станції до станції аж до 
кольчина, а потім – до Сваляви. Свалявська жандармерія мала забез-
печити доставку автобусом до Хуста, звідти потягом до рахова, де його 
передали керівництву концтабора. Залишок витрат жандармерія пере-
давала у Хуст, а ті – окружним урядам. “Слідує, що а. Біровчак був 
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27 грудня 1938 року о 17 год 40 хв доставлений до концентраційного 
табору в рахові. Надлишок авансу 63.25 корун повернуться поштовим 
переказом ” [2, арк. 7]. 

Широко практикувалося виселення тих, хто мав іншу думку від 
проурядової і “підозрілих” за межі підкарпатської русі, або звільня-
ли їх з роботи. За “протидержавну діяльність” і співучасть у злочинах 
проти республіки було заарештовано і передано уряду у Хусті вчитель-
ку йолану лешкову, що проживала у селі Сускові Свалявського окру-
гу. у справі номер 230/38 державного поліцейського уряду у Сваляві 
від 28.12.1938 року йшлося, що лешкова зустрічалася з учителькою 
Нелипинської школи (Свалявського округу) – Іриною Іґнаційовою, 
яку вважали фанатичною прихильницею С. Фенцика лише за те, що 
її батько, котрий був перед окупацією директором школи у лучках, 
переїхав одразу до Мукачева, яке увійшло до складу угорщини, і від-
відував д-ра Федорку, з яким заборонялося спілкуватися. Також Іґна-
ційова дуже часто ходила до державного кордону і чекала там “особу 
з Мукачева”. востаннє там її бачили 15.12.1938 року, коли розмовляла 
зі своєю матір’ю. За це Іґнаційову звільнили з роботи і перевели на 
інше місце [3, арк. 2]. Євгену Сидору із села лавки, професорові каше-
льяку із Свалявської гімназії та василю йовбаку з української школи 
у росвигові накладався ярлик “фенциківських” учителів. а шкільного 
інспектора анталовського звинувачували у патронаті “фенциківських 
вчителів”, оскільки він призначав їх на хороші місця. За це анталов-
ського відправили на заслужений відпочинок [3, арк. 3].

в’язнями концентраційного табору Думен були Михайло Давидо-
вич, петро Бистрянин, йозеф крічка та багато інших “політичних”, які 
з тих чи інших причин були невдоволені наявним режимом. у рапорті 
окружного начальника волового (Міжгір’я) від 20 лютого 1939 року до 
Міністерства внутрішніх справ у Хусті йшлося: “от цим повідомляєть-
ся про заслання керестеша Золтана, коминара, мадярської приналеж-
ності, до концентраційного табору у рахові на незначний час, тому, що 
показався підозрілим у політичній чинності” [4, арк. 23].

у концентраційному таборі був і словацький письменник Ф. Іван-
чо, який у своїх спогадах згадував: “Думен можна назвати концтабором 
умовно... у думенському таборі бракувало те основне, без чого не об-
ходяться справжні концтабори, якими є: подвійна огорожа з колючого 
дроту навколо табірної площі, навколо табору заборонна площа – зона; 
на вулицях табору – сторожові вишки з озброєними вартовими; стра-
ва – за процент виконаної денної норми; робочий день – 12 годин у 
кожну пору року” [5, с. 192]. Інший очевидець тих подій М. Бандусяк 
писав, що у таборі “охорони не було, ізольовані легко могли утекти”. 
М. вегеш робить висновок, що “думенський табір важко назвати кон-
центраційним, на зразок фашистського чи сталінського. його створення 
було актом більш символічним, ніж місцем катування і знешкодження 
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інакомислячих. підтвердженням цієї думки є той факт, що на Думені 
не засвідчено жодного вбивства засланих туди порушників закону” [5, 
с. 192]. Хоч не можна залишити поза увагою те, що “волошин залишив 
убити Яна Бокшая, хустського священника, який відмовився посвятити 
у церкві український прапор і не допоміг адміністратору. через це во-
лошин не сердився, а видав гасло: “Бокшая у концтабір!”. Нещасного 
священика терористична банда “Січ” страшно замучила, потім вибила 
одне око. Для закордонних часописів повідомили – “члени терористич-
них організацій Бокшая замучили і вбили ” [6, арк. 26].

На початку січня 1939 року Міністерство внутрішніх справ карпат-
ської україни видало постанову керівництву 12 дивізії жандармерії у 
Хусті, “щоб 2 січня 1939 року військова сторожа у концентраційному 
таборі у рахові була замінена жандармами з того приводу, що є необ-
хідність провести набір чоловіків у військо, бо їх не вистачає у заго-
ні “о”. До 15 січня у концентраційному таборі військових не повинно 
бути ” [7, арк. 21]. концтабір стали стерегти власними силами.

про порушення прав національних меншин у карпатській україні 
йшлося на дипломатичних переговорах з угорщиною. Цікавою є до-
повідь від 4 березня 1939 року члена урядової делегації карпатської 
україни Юлія Гусная прем’єр-Міністру а. волошину, у якій йшлося, 
що “у Братиславі о 4 годині відбулися спільні наради з угорцями, на 
яких голова угорської делегації, державний секретар патакі, закидав 
мені, що ми багато мадяр держимо у концентраційному таборі. ...в 
ужгороді і у Мукачеві є багато українців без вини замкнено. Будуть ці 
українці одразу випущені, випустять і мадяр [4, арк. 1].

2 квітня 1939 року газета “русский вісник” надрукувала статтю, де 
пропонувала всім, хто відбував покарання у концентраційному таборі 
у рахові, звертатися у редакцію. в одному з фондів Державного архіву 
Закарпатської області зберігся зошит, де зазначено близько сотні пріз-
вищ в’язнів, які перебували з 20 листопада 1938 року по березень 1939 
року в концентраційному таборі рахова [11, арк 2–10]. Залишилося чи-
мало листів колишніх в’язнів табору Думен. ось деякі з них: 

“ ...На днях читав у руському віснику, що треба приготуватися всім 
тим, котрі були у концтаборі у рахові. Маю п’ять дітей, які терпіли за 
два місяці тяжкі нестатки. причина інтернації була така, що я був чле-
ном автономного Земельного Союзу (аЗС). Демко заслав одного сту-
дента із списками членів аЗС, якого за наказом Сливканича у Сваляві 
спіймали і за цим списком нас забрали до лагеря. Я був затриманий від 
грудня 1938 року до лютого 1939 року. василь Напуда ” [11, арк. 23].

“ ...12 днів відсидів у Сваляві до розсудку (вироку – Н. В.), а окрім 
того був відісланий до рахова на 45 днів. василь Шкапарь ” [11, арк. 25].

“ ...у рахові я був теж, пав жертвою українського терору. Микола 
анталовцій (чинадієво) від 09.03 до 16.03. 1939 року. причиною був 
донос, що я сказав:
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а) що мадяри 15 березня прийдуть на підкарпатську русь;
б) що українці поспускали носи і скорим часом будуть тікати, але 

не будуть мати куди;
в) що волошин злодій.
І через це я був інтернований на чотири місяці ” [11, арк. 27–28].
“... від 6 грудня 1938 року до 15 січня 1939 року був у таборі у 

рахові за те, що був секретарем місцевої організації аЗС у Сускові. 
Михайло Талабішка ” [11, арк. 29].

“І я маю голосити до нашого Союзу – я був інтернований до конц-
табору у рахові, а відпущений 19.02.1939 року. Там був 24 дні. Мене 
інтернували, бо читав нашов руськов під іменем а.Духновича, а не хо-
тів бути українцем. павло Мандрик ” [11, арк. 30].

“ ...28 листопада 1938 року був ім пійманий місцевими жандармами 
і того ж дня відведений у Хустську в’язницю. причиною послужив ви-
ступ проти української влади, української еміграції і проти чехів. Тол-
ковані були слова, сказані на святі Михаїла у гостинниці: “Доста нам 
ссали кров українські емігранти і чехи, у нас є наші способні сини за-
йняти уряди, а вони най забираються. Хочемо жити окремо од чехів. у 
гостинниці були українські детективи-емігранти і місцеві українофіли, 
які зголосили жандармам. у Хустській тюрмі сидів до розбирательства 
суда. Суд випустив на волю 23 грудня, але українська влада вирішила 
затримати і послати у табір того ж дня, тобто 23.12.1938 року аж до 17 
лютого 1939 року, коли був випущений. Михайло росоха з Нижньої 
Бистрої ”[11, арк. 39].

“ ... Георгій Мороз, землероб з Нижнього Бистрого, був 28 листопа-
да 1938 року пійманий місцевими жандармами і того ж дня відведений 
у Хустську тюрму. причиною було те, що був твердим русином і ні-
коли не погоджувався з чехами і українцями. 22 листопада у день свя-
того Михаїла сказав такі слова: “польща і угорщина матимуть спільні 
кордони. Ми хочемо самостійності і приєднаємося туди, куди будемо 
хотіти. ви українці, прийшли сюди уже 20 років і сидите нам на шиї, 
уже пора вам звідси забиратися. Нам українців і чехів не треба! вон з 
ними! Доста нам кров пити!” [11, арк. 40].

“ ... Іван Дзямко, житель руських комаровець 1 грудня до 14 люто-
го тримали у тюрмі у великому Березному. причиною було те, що був 
прихильником угорщини, як член аЗС ” [11, арк. 43].

“... вчитель олексій-Юлій Добра з пасіки (Свалява) був у концен-
траційному таборі з 14 грудня 1938 року до 20 лютого 1939 року. при-
чиною послужило те, що агітував за приєднання до угорщини і Свято-
Стефанської корони, але це довести українсько-чеська влада не могла. 
агітував населення не видавати угорських добровольців (терористів) і 
самим приєднуватися до них під його керівництвом ” [11, арк. 47].

“... рішення Мукачівського окружного уряду у чинадієві видано 
а. вайгурові, що уряд вислідив, що “ваша поведінка протиставиться 
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нинішньому режиму, яка виявлялася при всякій нагоді. Тим своїм по-
водженням, ви виявляли зневагу до нашої держави і народу. З огляду 
на те, на основі параграфа 37, закону число 131/36 “Збірника законів і 
розпоряджень” передають вас на один місяць (30 днів до концтабору) 
” [11, арк. 51].

отже, концтабір став місцем інтернування для інакомислячих, у 
першу чергу – русофільської орієнтації. Створення механізму позасу-
дового переслідування у краї мотивувалося складністю політичної си-
туації, постійними нападами угорських і польських терористів.

 Незадовільною була й економічна ситуація у краї. уряд робив все, 
щоб нагодувати людей і вирішити проблему безробіття, що розпоча-
лася ще у жовтні 1938 року. За словами професора в.Доманицького, 
“по селах карпатської україни існує хронічне, ніким нереєстроване, 
але грізне за своїми розмірами та наслідками безробіття ” [8, с. 299]. 
осип Данчик із Тячева писав у Міністерство комунікацій і публічних 
робіт, що “місцеве населення вже довго не працює і, що необхідно най-
ближчим часом вирішити цю проблему ” [8, с.299]. важко погодитися 
з інформацією Б’юро пресової Служби карпатської україни, що без-
робіття зведено до мінімуму (1504 чоловік), а незабаром зовсім зникне. 
Мабуть, саме з цією метою 17 січня 1939 року Міністерство народної 
оборони запропонувало створити карні робочі табори, де виконувалися 
різного роду роботи, які тривали 48 годин на тиждень. До карних ро-
бочих таборів потрапляли: 

а) особи, котрі ухилялися від роботи, мали 18 років і не могли до-
вести, що мають постійну роботу;

б) особи, які грубо порушують свою роботу або недбало її вико-
нують.

жандармерія мала дбати про відправлення безробітніх до найбли-
щого карного робочого табору. у табір привозили вдень і передавали 
керівнику табора. Цим днем ставала особа членом карного робочого 
табору. перед записом до карного робочого табору осіб оглядав лікар і 
робив медичний висновок про стан здоров’я. всіх, хто опинявся у кар-
ному робочому таборі, не відпускали скоріше ніж за три місяці. вони 
отримували: 

страву, проживання і одяг;
за кожну справді відпрацьовану годину – 10 галер;
особи, що отримали травму чи захворіли у момент перебування у 

таборі, мали право на безкоштовне амбулаторне лікування, якщо було 
б потрібне стаціонарне лікування, то їх перевели б до найближчої лі-
карні;

особа, що перебувала у таборі і мала родину чи близьких родичів, 
харчувалася за їх рахунок. 

Звільнення з карного робочого табору відбувалося таким чином:



СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ126

– “якщо встановлено тілесну або душевну нездатність до перебу-
вання у карному робочому таборі;

– якщо мають іти до війська;
– звільнені після закінчення строку перебування у таборі і були у 

той же час засуджені чи інакше покарані (умовно), можуть бути відпу-
щені по закінченні шести тижнів по завершенні останнього покарання. 
Це вирішує керівник робочого табору;

– по закінченні строку перебування у таборі особи безкоштовно по-
вертаються залізницею до місця проживання чи роботи ” [9, арк. 7–9].

карні робочі табори охороняли військові і жандарми, органи дер-
жавної поліції, тюремні наглядачі, за потребою й цивільні. всі вони 
мали військові і судові повноваження. 

До таборів відправляли непрацюючих громадян на підставі заяв 
окружного уряду і служби безробітніх. Таким чином, до карних робо-
чих таборів могли потрапити всі ті, які насправді шукали роботу і харч, 
а також й ті, які за жодних обставин не хотіли працювати, стаючи на 
заваді керівництву і цілого табору. Їх ізольовували від інших, створю-
ючи спеціальні бараки з посиленою охороною. До цих осіб належали 
безпритульні, цигани та інші. 

До карних робочих таборів не направляли політичних. Хто потра-
пляв у табір, мав вирішити окружний уряд.

20 січня 1939 року уряд вирішив розпустити усі політичні партії, 
“виходячи зі становища громадського спокою і порядку, та з того, що 
діяльність політичних партій, існуючих у карпатській україні (підкар-
патській русі), загрожує громадській (державній) безпеці ” [10, с. 682]. 
Це був не лише антидемократичний, але й юридично помилковий крок 
уряду а. волошина. адже розпуск політичних партій автоматично ви-
водив із парламенту й сенату чСр усіх депутатів від цих партій, які 
втрачали можливість на федеральному рівні захищати інтереси авто-
номного краю і його населення. розпустивши політичні партії, прем’єр 
а. волошин дав дозвіл на створення лише єдиної політичної органі-
зації – українського національного об’єднання (уНо), яке стало дер-
жавною партією, створеною розпорядженням уряду, статут і програма 
якого були витримані у дусі ідеології інтегрального націоналізму, при-
несеного у підкарпатську русь діячами оуН.

отже, створення жорсткої вертикальної структури виконавчої вла-
ди та обмеження громадян у їхніх конституційних правах свідчили 
про ознаки авторитарного політичного режиму в підкарпатській русі 
(карпатській україні). внутрішньополітичне становище у краї було не-
стабільним і вибухонебезпечним, що викликало необхідність створення 
оптимальних умов для консолідації всіх патріотичних українських сил, 
але водночас призвело до здійснення урядом а. волошина ряду анти-
демократичних актів, таких, як створення концентраційного табору та 
карних робочих таборів, розпуску політичних партій. Тому й у наш час 
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треба мати на увазі, що нація платить дуже дорого за кожну лекцію іс-
торії. Ми мусимо вчитись на помилках минулого, щоб не повторювати 
їх тепер чи у майбутньому, оскільки найтяжче скинути кайдани, які 
собі самі накладаємо.
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в статье освещаются причины возникновения государства авторитарного 
типа периода подкарпатской руси (карпатской украины) и условия, которые 
способствовали этому.
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метОди та ФОрми виКОристання наЦистсьКОю 
ОКУПаЦійнОю вЛадОю трУдОвиХ ресУрсів 

УКраЇнсьКОГО сеЛа (1941–1944 рр.)

На основі документальних матеріалів державних архівних установ укра-
їни досліджено політику окупаційної влади, спрямовану на використання 
сільського господарства та трудових ресурсів українського села впродовж 
1941–1944 рр.

Ключові слова: велика вітчизняна війна; окупаційний режим; сільське 
господарство; трудові ресурси; селянство.

Історія україни періоду великої вітчизняної війни є однією з акту-
альних проблем і привертає увагу не одного покоління науковців. про-
те, ґрунтовна історіографічна база, накопичена протягом 70-ти років, 
не вичерпує і до сьогодні наявних прогалин, породжених багатогран-
ністю та неоднозначністю подій 1941–1945 рр.

приємно відзначити в науковому середовищі останніх двадцяти 
років тенденцію до розширення проблематики дослідження, в основі 
якої лежать складні та суперечливі процеси – життя українського на-
роду в роки великої вітчизняної війни, зокрема в економічній, соці-
альній, культурній, релігійній, побутовій сферах тощо. Так, проблем 
становища селянства на окупованій території україни у своїх працях 
торкалися а. Байраківський, Н. Глушенок, п. Добров, в. лаврищук, 
в. Нестеренко, о. перехрест, о. потильчак, І. романюк, М. Слободя-
нюк, І. Тарнавський та ін.1. Є наукові напрацювання з даної теми й у 
автора цієї статті2.

Зазначені праці дають уявлення про окупаційний режим, установ-
лений в українських селах, політику щодо експлуатації сільського гос-
подарства та використання праці селян. у той же час, виявлення та 
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введення в науковий обіг маловідомих, а подекуди й невідомих доку-
ментів з фондів державних архівних установ україни, дозволяє дати 
відповіді на невирішені питання, уточнити суперечливі та відкрити 
нові факти окупаційного режиму.

Дана розвідка має на меті дослідити політику нацистської оку-
паційної влади впродовж 1941–1944 рр., спрямовану на використан-
ня сільського господарства та трудових ресурсів українського села. Її 
основу складають документи німецьких окупаційних та українських 
допоміжних органів влади різних рівнів із фондів центральних та об-
ласних архівів україни.

у планах нацистського керівництва, що передбачали суцільну агра-
ризацію українських територій, відводилося вагоме місце сільському 
населенню, яке за їх розрахунками мало перетворитися на дешеву ро-
бочу силу. в численних директивах та розробках щодо облаштування 
окупованих східних областей яскраво простежується повне нехтування 
інтересів місцевого населення. Так, у сьомій “заповіді фюрерів” стосов-
но методів “господарювання” на сході зазначалося: “...Не запитуйте, 
яку користь матиме з цього селянство, а запитуйте лише: наскільки ко-
рисно це для Німеччини”3. у результаті такої політики, спрямованої на 
максимальний визиск матеріальних та людських ресурсів окупованих 
територій, місцеве населення україни було приречене на тяжку працю 
на користь нових “господарів”.

основним завданням, що покладалося на українське селянство про-
тягом усього періоду окупації, була праця спочатку в колгоспах і рад-
госпах, а після проголошення аграрної реформи в лютому 1942 р. – у 
громадських господарствах та державних маєтках і, подекуди, у хлібо-
робських спілках.

віковий ценз працездатного населення, згідно з наказом а. роз-
енберга “про обов’язкове запровадження трудової повинності” від 5 
серпня 1941 р., становив від 18 до 45 років. Щоправда, тут же зазна-
чалося, що рейхскомісари можуть обмежити або збільшити трудову по-
винність для певних груп населення4. Наприклад, такою групою були 
вагітні жінки або породіллі, які, згідно з “Тимчасовим статутом робо-
ти” (лютий 1942 р.), мали право не працювати за два місяці до та два 
місяці після пологів5. однак, уже восени 1942 р. цей термін було ско-
рочено – 35 днів до та 28 днів після пологів6.

проте, на практиці, в кожній області й, навіть в окремих районах, 
віковий ценз для працезобов’язаних частіш за все встановлювався і ре-
гулювався безпосередньо місцевими органами влади. Так, на території 
рейхскомісаріату “україна” вікові межі коливались у середньому від 14 
до 60 років7. у дистрикті “Галичина” розпорядженням уряду Генераль-
ного губернаторства запроваджувалася обов’язкова праця для місцевих 
жителів віком від 18 до 60 років, хоча фактично до робіт залучали-
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ся підлітки до 18 років та літні люди після 60 років8. Нерівномірними 
були вікові межі й в областях військової зони управління. Наприклад, 
на чернігівщині, відповідно до розпорядження обласного керівництва 
від 21 лютого 1942 р., працезобов’язаними вважалися чоловіки, віком 
від 18 до 60 років та жінки, віком від 18 до 50 років; за наказом Богоду-
хівського районної земельної управи Харківської області від 20 квітня 
1942 р. у даному регіоні встановлювалися такі вікові межі: від 14 до 55 
років для чоловіків та від 14 до 50 років для жінок; у Сумській області, 
за розпорядженням місцевої комендатури від 5 грудня 1942 р., трудова 
повинність поширювалася на населення віком від 13 до 65 років9. у 
лютому 1943 р. наказом начальника генерального штабу сухопутних 
військ Німеччини к. Цейтцлера про трудову повинність у прифронто-
вій смузі від 6 лютого 1943 р. вік працезобов’язаних встановлювався в 
межах 14–65 років10. під час же сезонних робіт (посівна та збиральна 
кампанії) вікові межі обов’язково розширювались, а на просапних ро-
ботах часто використовувалася праця дітей віком від 10 років11.

Не сталою була й тривалість робочого дня, яка, зазвичай, переви-
щувала норму і встановлювалася відповідно до наявних сільськогоспо-
дарських робіт. Щоправда, здійснювалися спроби регламентувати тер-
мін робочого дня. Так, згідно з вище згадуваним наказом к. Цейтцлера 
від 6 лютого 1943 р., робочий тиждень мав тривати 54 години. однак 
тут же містилося застереження, що кожен працезобов’язаний міг бути 
притягнений до роботи і в позаурочні та нічні часи, в неділю та свят-
кові дні12. Така ж ситуація була і в інших регіонах україни. Наприклад, 
у Тульчинському повіті (“Трансністрія”) в червні 1942 р. діяло розпо-
рядження, згідно з яким праця на полі тривала від 5 до 21 години, а 
часто і в нічний час13.

облік праці селян вівся за трудоднями, причому встановлювалася 
обов’язкова норма їхнього вироблення. Наприклад, у роменському по-
віті Сумської області мінімальна кількість трудоднів на рік становила: 
150 – для чоловіків, 75 – для жінок та 30 – для літніх людей і підлітків. 
проте, уже в 1943 р. річна норма трудоднів помітно зросла і, напри-
клад, на Донеччині досягала 250 трудоднів для чоловіків та 150 – для 
жінок14.

відповідно до кількості вироблених трудоднів здійснювався роз-
поділ прибутків між окремими членами господарства. На кожен тру-
додень нараховувалася чітко встановлена сума грошей, що залежала 
від кількості населення в громадському господарстві. в численних ди-
рективах щодо оплати праці в рейхскомісаріаті “україна” встановлю-
валися розміри в середньому 2 крб. та 3 кг зерна на трудодень15. На 
Сумщині, наприклад, існував такий механізм розрахунків оплати праці: 
за перші 100 вироблених у календарному році трудоднів сплачувалася 
стандартна їхня оплата у розмірі від 1,3 крб. до 3,1 крб., за наступні 
100 – до суми додавалася 20 % надбавки (1,56 – 3,72 крб.), а понад 
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200 – надбавка становила 30 % (1,69 – 4,03 крб.)16. проте, частіш за 
все, селяни замість грошей отримували сільськогосподарські продукти 
за фіксованими цінами: зернові, бобові та олійні культури. До того ж, 
оплата здійснювалася за залишковим принципом – лише після вико-
нання господарством державних поставок та покриття адміністратив-
но-господарських потреб.

Селяни не проявляли високої активності та намагалися ухилятися 
від праці на громадських роботах, що гальмувало виробничий процес у 
господарствах, які й без того потерпали від нестачі робочих рук. осо-
бливо така тенденція простежується у 1942–1943 рр. Зокрема, на це 
скаржились у травні 1942 р. і самі окупанти: “Старанно проводиться 
обробіток присадибних ділянок аж до лінії фронту. але нема бажання 
обробляти наділи усуспільнених господарств”17.

Як наслідок, для активізації роботи сільського населення, німці ви-
користовували широкий спектр методів упливу: від преміювань та за-
охочень до штрафів, тілесних покарань та ув’язнень. Так, за сумлінну 
працю в громадських господарствах селяни могли отримати земельні 
наділи у приватну власність, посівний матеріал, худобу, продукти хар-
чування тощо. Наприклад, керівник черкаської общини Слов’янської 
округи Сталінської (нині Донецька) області восени 1942 р. мав право 
збільшувати норму хліба “доброму” працівникові до 400 грам в день за 
рахунок “ледачих”18.

паралельно з цим активно застосовувалися штрафні санкції та жор-
сткі репресії. Наприклад, у Меловському районі ворошиловградської 
(нині луганська) області в 1942 р. за уникнення участі в громадських 
роботах із селян стягувався штраф у розмірі 35 крб. за пропущений 
вихідний день та 100 крб. – за робочий. у повторних же випадках кон-
фісковувалася худоба чи інше майно на таку ж суму19. За невихід на 
роботу підлітків карали їхніх батьків.

До того ж, простежується тенденція зростання розмірів штрафів. 
Так, у Будьонівському районі Сталінської області за невихід на робо-
ту стягувався штраф у 1942 р. в розмірі від 25 до 150 крб., а вже у 
1943 р. – від 100 до 300 крб. у Сумській області в 1943 р. розмір штра-
фу досяг 500 крб., а за подвійний невихід селян арештовували, відправ-
ляли до трудових таборів, а їхнє майно конфісковували20. Із цією ме-
тою взимку 1942 р. на території україни почали створювати спеціальні 
трудові табори, куди інтернували всіх працездатних осіб, які ухилялися 
від виконання трудових повинностей. ув’язнених утримували за їхній 
рахунок і використовували на різноманітних роботах.

активно застосовувалися й тілесні покарання. Наприклад, за свід-
ченням жительки с. Бугаївка ворошиловградської області в. Запоро-
женко, через відмову працювати на користь німецької влади її п’ять 
разів заарештовували і піддавали побиттю21. проте, згодом нацистське 
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керівництво прийшло до висновку, що тілесні покарання завдають зна-
чної шкоди “справі з налагодження співпраці зі східними народами”. а 
тому, рейхсміністр а. розенберг 9 квітня 1942 р. “категорично” забо-
ронив їхнє застосування до місцевого населення22. Що ж до виконання 
цього наказу безпосередньо на місцях, то існує багато суперечливих 
фактів.

поруч із роботами у громадських господарствах сільське населен-
ня активно залучалось і до відбудови доріг та мостів, спорудження обо-
ронних укріплень та інших робіт. Наприклад, згідно з розпорядженням 
197-ї польової комендатури, що розміщувалась у м. Ніжин на черні-
гівщині, з 1942 р. запроваджувалась обов’язкова участь селян у від-
будові шляхів упродовж 6-ти днів на рік23. віковий ценз зобов’язаних 
працювати на ремонтних роботах шляхів становив від 18 до 45 років 
для чоловіків та від 18 до 40 років для жінок, а в деяких областях він 
досягав 16–50 та 16–45 років відповідно. На початку ж 1943 р. вікові 
межі були розширені: наприклад, на чернігівщині – від 15 до 60 років24.

Ще однією формою використання трудових ресурсів окупованих 
українських територій було вивезення молоді на роботи до Німеччини. 
На початковому етапі вербування здійснювалася на добровільних за-
садах, із застосуванням різноманітних методів заохочення. вже в кінці 
1941 р. – на початку 1942 р. в україні було розгорнуто широку про-
пагандистську кампанію, метою якої було налагодити масовий добро-
вільний виїзд українців у Німеччину для участі в “будівництві нової 
Європи та забезпеченні якнайскорішого завершення війни”. Тим, хто 
погоджувався їхати працювати до Третього рейху, обіцяли чудові умо-
ви життя і праці, добрий заробіток, набуття спеціальності та кваліфіка-
ції, матеріальну компенсацію їхнім родинам, що залишалися в україні, 
а після повернення – земельний наділ та різноманітні пільги.

проте бажаючих добровільно виїжджати до чужої країни спочат-
ку через непевність, а пізніше – через жорстоку реальність, з якою зі-
штовхнулися перші українські робітники в Німеччині, було небагато. 
в зв’язку з цим, а також через затяжні бойові дії на німецько-радян-
ському фронті та чергову мобілізацію, що викликала брак робочої сили 
в Німеччині, а. Гітлер змушений був вдатися до примусових методів 
вербування населення окупованих територій. Як наслідок, уже в трав-
ні 1942 р. обергрупперфюрер СС Ф. Заукель, який очолив створене у 
березні цього ж року Імперське бюро для використання робочої сили, 
віддав наказ про запровадження на окупованій території СрСр приму-
сової трудової мобілізації населення. колишні радянські території мали 
постачити до Німеччини не менше ніж 3/4 потреб її промислових та 
сільськогосподарських потужностей в іноземних робітниках. За розра-
хунками Ф. Заукеля в 1943 р. з рейхскомісаріату “україна” планувало-
ся вивозити до Німеччини по 6 тис. чоловік щоденно25.
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у результаті такої планової політики уже на січень 1943 р., за не-
повними даними українського штабу партизанського руху, з україни 
до Німеччини було вивезено 714 тис. чоловік26. всього за період 1941–
1944 рр., згідно зі звітом Надзвичайної державної комісії з розсліду-
вання злочинів німецько-фашистських окупантів, з україни на роботи 
до Третього рейху було вивезено 2 023 112 чоловік27. Щоправда, на 
нашу думку, ці дані є застарілими і неповними. пізніші дослідження 
показали, що кількість громадян, вивезених до нацистської Німеччини 
з території україни в сучасних межах, перевищує 2,4 млн. чоловік28.

паралельно з використанням українських селян на різноманітних 
роботах окупаційна влада вдалася й до такої форми експлуатації, як 
приховане пограбування у вигляді різноманітних податків і стягнень. 
Для ефективного виконання цього завдання було розроблено розгалу-
жену систему оподаткування. упродовж усього періоду окупації на те-
риторії україни існувало декілька форм грабунку сільського населення. 
Селяни мали постачати вермахт і цивільне населення Німеччини сіль-
ськогосподарською сировиною та продуктами харчування, сплачувати 
численні грошові податки та забезпечувати німецьких солдат одягом і 
предметами побуту.

оподаткуванню підлягало все сільське населення, крім деяких ка-
тегорій, які звільнялися від більшості податків і стягнень: фольксдойче 
та німці, котрі прибули на територію україни після початку війни та 
їхні родини; особи, які служили в поліції чи в інших військових форму-
ваннях; інваліди, котрі не мали засобів для існування та ін.

розміри податків та стягнень, що накладалися на селянство, в різ-
них регіонах україни не були сталими і залежали, передусім, від по-
зиції німецьких органів влади на місцях. Так, згідно з розпорядженням 
генерала фон роквеса “про тимчасове стягнення податків і зборів” від 
23 жовтня 1941 р., керівництву кожного району і навіть села, що пере-
бували під військовою юрисдикцією, за попередньою згодою з німець-
кими господарськими органами, дозволялося підвищувати розміри або 
призначати нові податки та стягнення29. Така ж ситуація спостерігалася 
й у рейхскомісаріаті “україна”, де, відповідно до розпоряджень рейх-
скомісара Е. коха генералкомісарам, зміни в оподаткуванні місцевого 
населення допускалися лише в напрямку збільшення30. а тому, протя-
гом усього періоду окупації спостерігається постійне зростання норм 
податків.

Така тенденція була особливо характерною при стягненні нату-
ральних поставок. Наприклад, у полтавській області, де в 1941 р. селя-
ни зобов’язувалися здавати 620 літрів молока від корови в рік, норма 
поставок у 1942 р. збільшилася до 720 літрів з однієї корови, а якщо 
селянин володів двома коровами, то 940 літрів – від другої. у 1943 р. 
норми поставок молока зросли до 820 літрів з однієї корови31.
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Не були сталими і норми поставок яєць. Зазвичай, вони встановлю-
валися відповідно до наявної у селянському господарстві кількості ку-
рей. у рейхскомісаріаті “україна” норма здачі яєць від курки становила 
в середньому 40 штук за квартал, тобто 160 штук яєць у рік. у деяких 
місцевостях військової зони селяни мали здавати по 100 яєць на рік 
від двору, незалежно від кількості курей. До того ж, розміри поставок 
яєць постійно зростали. Наприклад, у Дзержинському районі Сталін-
ської області норма поставок яєць із січня по червень 1943 р. зросла від 
30 до 40 штук з однієї курки в місяць32.

подібна ситуація склалася і при здійсненні обов’язкових поставок 
м’яса, шкіри, вовни, хутра, меду, іншої сільськогосподарської продук-
ції.

однак, зустрічалися й поодинокі випадки зниження норм поста-
вок. Можливо, це було викликано наближенням фронту та активізаці-
єю партизанського руху чи нездатністю селянських дворів виконувати 
зависокі норми поставок. Наприклад, у травні 1943 р. у Богодухівсько-
му районі Харківської області поставки молока скорочувалися з 600 до 
500 літрів з корови, а в с. камань Новгород-Сіверського району черні-
гівської області – до 400 літрів33.

Не обмежуючись визиском селян лише шляхом обов’язкових по-
ставок, що й так вилучали майже всю продукцію господарств, німці та-
кож удавалися до різноманітних одноразових стягнень. Зокрема, запро-
ваджувалися одноразові обов’язкові поставки картоплі, овочів, фруктів.

Щоб зацікавити селян та активізувати виконання державних поста-
вок, було оголошено, що здана продукція буде оплачуватися за встанов-
леними закупівельними цінами, які, щоправда, були набагато нижчими 
від ринкових. крім того, окупаційна влада вдавалась і до застосування 
різноманітних заохочень як у натуральному, так і в грошовому екві-
валенті. Наприклад, сільськогосподарське керівництво чернігівської 
області обіцяло давати на 100 сімей, які сумлінно виконуватимуть по-
ставки, преміальний квиток на суму 1 тис. крб. для закупки дефіцитних 
товарів34.

проте, переважали каральні методи впливу на платників податків, 
починаючи від стягнення пені та штрафів різних розмірів і закінчуючи 
конфіскацією майна, примусовими роботами та ув’язненням. особли-
во практикувалося позбавлення неплатників податків худоби та май-
на. крім того, селянам заборонялося самовільно продавати продукцію 
та забивати худобу. Так, для отримання дозволу на забій вирощеної 
тварини господар мав звертатися до старости села. при цьому він мав 
надати довідку ветлікаря про необхідність такого забою. Фактично ж, 
дозвіл могли отримати ті родини, в господарстві яких лишалася ще 
одна тварина. Також ставилася умова, що власник здасть державі 3/4 
частини м’яса. а тому, селянам пропонували об’єднуватися в групи по 
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чотири господарства, три з яких здавали свиней на користь держави, 
а четверту ділили на гурт. До того ж, селяни зобов’язувалися здавати 
всю вовну, шкіру забитої худоби, волос із кінських грив і хвостів тощо. 
часто практикувалася примусова здача селянами худоби та птиці на 
пункти “Заготхудоби”; взамін вони отримували квитанції35.

крім натуральних, населення змушене було сплачувати й числен-
ні грошові податки та стягнення. Зокрема, всі працездатні, віком від 
16 до 65 років, обкладалися подушним податком, розміри якого вста-
новлювалися кожного року районними керівниками і були не менши-
ми 100 крб. на рік. Існував і так званий “податок з управління”, або 
“адміністративний податок”, розміри якого також не були сталими – 
коливалися від 90 до 210 крб. із кожної працездатної людини36. при-
криваючись гаслами щодо необхідності ліквідації руйнівних наслідків 
війни, населення обкладалось і так званим “податком на відновлення 
господарського та культурного будівництва”. він стягувався з усіх се-
лянських господарств, зазвичай двічі на рік, незалежно від наявності 
майна, роду занять та терміну проживання у сільській громаді. Запро-
ваджувалися також збори із селян численних внесків для покриття ви-
трат на утримання сільськогосподарських установ, для проведення ро-
біт із обслуговування сільськогосподарського виробництва, для оплати 
ветеринарної допомоги та проведення обов’язкових заходів із боротьби 
з різноманітними епідеміями і пошестями тощо. Існували й інші по-
датки: прибутковий, що стягувався у вигляді 10 % від загальної суми 
заробітної плати, якщо вона перевищувала 200 крб.; податок із дрібної 
торгівлі; із приватних будівель; із дорослої худоби; із собак, розміри 
якого коливалися в різних регіонах від 20 крб. на рік – у чернігівській 
області, до 225 крб. – на полтавщині; податок за звільнення від ра-
дянської влади в розмірі в середньому 50 крб. із двору; за реєстрацію 
народження дитини – 10 крб., реєстрацію шлюбу – 50 крб., реєстрація 
смерті – 20 крб. та багато інших37.

прагнення окупантів до максимального визиску завойованих тери-
торій призводило й до певних протиріч у їхніх діях. Зокрема, говорячи 
про “експлуатаційну радянську податкову систему”, німецька влада не 
цуралася використовувати її методи, щоправда, застерігаючи, що “біль-
шовицькі особливості при цих податках усунені”. Так, були проведені 
заходи, спрямовані на стягнення з колгоспів та селян заборгованості, 
що залишалася за ними ще з радянських часів38. розміри цього збору 
встановлювалися пропорційно до засівної площі та фактично зібраного 
врожаю. при цьому, землі присадибних та одноосібних селянських гос-
подарств прирівнювалися до колгоспних з коефіцієнтом 2:1. Це було 
викликано тим, що, як вважали окупанти, присадибні господарства 
більш продуктивніші та врожай у них був зібраний майже без втрат. 
розподіл по господарствах здійснювався за принципом: для присадиб-
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ної землі – по фактичному користуванню, а для земель, що перебували 
в колгоспному користуванні, – пропорційно до кількості працездатних 
осіб у родині. За таким розрахунком, наприклад у Харківській області, 
сума внесків на 1 га в середньому становила 39,5 крб., а на одне госпо-
дарство – 220 крб.39.

Стягнення податків перебувало під жорстким контролем окупа-
ційних органів влади, які досить часто вдавалися до примусових ме-
тодів збору. Зокрема, тим, хто не міг чи не бажав виконати податкові 
зобов’язання, загрожувало покарання за саботаж відповідно до “законів 
військового часу”.

великої шкоди українському селянству завдавали також постійні 
неофіційні вилучення продуктів харчування, одягу та майна. Це було 
ні чим іншим, як відкрите або ж приховане пограбування, частіш за 
все із застосуванням сили. Так, уже з перших днів окупації, німецькі 
військовослужбовці, виховані у дусі “особистої матеріальної зацікавле-
ності у війні”, активно здійснювали конфіскацію сільськогосподарської 
продукції та майна у селян. Згідно з “Інструкцією із конфіскації майна 
у противника”, солдати могли вилучати у місцевого населення продук-
ти харчування, одяг, медикаменти в межах особистої потреби40. Зазви-
чай, такі заходи відбувались у вигляді відкритого пограбування, хоча 
інколи видавалися фіктивні розписки, які мали гарантувати власникам 
відібраного майна виплату його вартості після завершення війни. Так, 
у офіцерів вермахту, котрі потрапили в полон, були знайдені розписки 
такого зразка: “Я __________ прийняв від селянина __________: хлі-
ба – ___ кг, корів – ___ голів, сала – ___ кг. Сплачено буде після ві-
йни”41.

про масштаби пограбування місцевого населення можна судити з 
того, що лише в перші місяці окупації від солдатів та офіцерів зі схід-
ного фронту в різні населені пункти Німеччини надійшло 11 600 тис. 
посилок із продовольством, що було відібране в українських селян42. 
Як свідчать очевидці, німці заходили до хати і брали все, що їм подо-
балося.

поруч із масовим пограбуванням індивідуального селянського 
майна при вступі німецьких частин та на початковому етапі окупації, 
активно здійснювалося й тотальне вилучення з державних та колек-
тивних господарств уцілілих запасів сільськогосподарської продукції 
та врожаю 1941 р. Так, в перші місяці окупації для задоволення по-
треб вермахту з колгоспів та радгоспів україни було забрано близько 
1 млн. тонн зерна43.

Щоправда, представники німецької окупаційної влади розуміли не-
гативний уплив таких акцій на ставлення до них місцевого населен-
ня та розвиток сільського господарства загалом. З одного боку, про-
довжували діяти інструкції, розіслані командуванню вермахту, котрі 
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стосувалися забезпечення продукцією німецької армії і вказували, що 
“для збереження запасів у Німеччині ... жити за рахунок місцевого сіль-
ського господарства”44. З іншого ж, нацистське керівництво намагалося 
звести до мінімуму несанкціоноване пограбування, що призводило до 
руйнівних наслідків у сільському господарстві. З цією метою населен-
ню категорично заборонялося здавати, продавати чи обмінювати про-
дукти харчування без згоди керівників земельних управ та начальників 
районів. військовим же частинам вермахту, згідно з особливим розпо-
рядженням № 59 командуючого оперативного тилового району групи 
армій “південь” від 18 серпня 1941 р., в свою чергу, заборонялося кон-
фісковувати чи розбирати на запчастини сільськогосподарську техніку 
та інвентар машинно-тракторних станцій і майстерень, а також забира-
ти чи забивати коней та іншу худобу, вилучати посівне зерно тощо45. 
Ці рішення роз’яснювалися в “Інструкції про добування найбільшої 
кількості продовольства на україні” від 4 грудня 1941 р.: “Звісно, по-
стачання власних військ стоїть на першому плані, однак не байдуже, 
яким чином це відбувається. реквізиція останньої курки психологічно 
також нерозумна, як нерозумно з господарської точки зору різати тіль-
ки корів або різати останнього бика. Цим ми саботуємо заходи нашого 
власного сільськогосподарського виробництва. Ніхто не думає про те, 
що надзвичайно зруйноване господарство цієї країни – наше господар-
ство, яке повинно бути обов’язково відновлене, із засобами й запасами 
якого треба обходитися обережно, щоб воно було здатне постачати і в 
наступному році армію та надавати надлишки для Німеччини”46.

проте, це була лише перша хвиля пограбування аграрного секто-
ру економіки захоплених українських земель. Значно більшої шкоди 
зазнало сільське господарство внаслідок планомірної аграрної політи-
ки німецьких загарбників. уже в перший рік окупації німці планували 
за рахунок східних областей забезпечити сільськогосподарською про-
дукцією 2/3 потреб вермахту. За розрахунками господарського штабу 
“Схід”, східні території мали поставити німецькій армії 4,5–5 млн. тонн 
зернових, 475 тис. тонн м’яса, 100 тис. тонн жирів, а також сіно, солому, 
овочі, фрукти, м’ясні консерви, цукор тощо. переважна більшість цьо-
го продовольства припадала на українські землі. крім того, нацистське 
керівництво розраховувало щороку вивозити з україни до Німеччини 
10-11 млн. тонн зерна, близько 400 тис. тонн олії, понад 240 тис. тонн 
цукру, велику кількість м’яса та інших продуктів47.

Для виконання означених планів поставок сільськогосподарської 
продукції до вермахту та Німеччини було створено низку підпорядко-
ваних рейхсміністру а. розенбергу господарських організацій. провід-
не місце серед них займали Центральне торгівельне товариство “Схід”, 
Товариство з використання сільськогосподарських ресурсів україни та 
ін. Безпосередньо на місцях такі організації діяли через численні ба-
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гатогалузеві бюро чи контори із заготівлі сільськогосподарської про-
дукції – у містах, районних та обласних центрах і збирально-заготі-
вельні пункти – у селах. Це давало можливість шляхом різноманітних 
податків та стягнень, а також при забороні вільної торгівлі та обміну 
вилучати у населення окупованих областей основну частину сільсько-
господарської продукції.

у результаті діяльності злагодженої системи пограбування насе-
лення, а також тотальної конфіскації продуктів сільськогосподарського 
виробництва у громадських господарствах та державних маєтках, ні-
мецьким окупантам удавалося здійснювати планові поставки продукції 
як військовим частинам вермахту, так і цивільному населенню Німеч-
чини. Так, лише Центральне торгівельне товариство “Схід” за період 
з липня 1941 р. до березня 1944 р. з окупованих східних областей пе-
редало 9 200 тис. тонн зерна, 622 тис. тонн м’яса та м’ясних виробів, 
950 тис. тонн олійних культур, 208 тис. тонн масла, 400 тис. тонн цу-
кру, 2 500 тис. тонн фуражу, 3 500 тис. тонн картоплі, 141 тис. тонн 
насіння, 1 075 млн. штук яєць та 1 200 тис. тонн інших сільськогоспо-
дарських товарів48.

усього ж на середину 1943 р. з окупованих територій СрСр було 
вивезено 71,1 % наявної кількості продовольства, з якого близько 95 % 
припадало на українські землі. Зокрема, до початку березня 1943 р. з 
україни на потреби східного фронту та цивільного населення Німеч-
чини було відправлено 3,46 млн. тонн зерна та борошна, 80 тис. тонн 
бобових культур, 610 тис. тонн соняшникового насіння, 260 тис. тонн 
великої рогатої худоби та м’яса, 8 тис. тонн свійської птиці, 6 тис. тонн 
риби, 35 тис. тонн масла, 4,5 тис. тонн меду, 230 тис. тонн ово-
чів, 450 тис. тонн картоплі, 10 тис. тонн фруктів, 90 тис. тонн цу-
кру, 10 тис. тонн повидла, 400 тис. тонн сіна, 310 тис. тонн соломи, 
90 тис. тонн дрібного насіння, 250 тис. тонн пива, 70 тис. тонн спирту, 
5,1 тис. тонн бавовни, 5 тис. тонн вовни, 5,5 тис. тонн льону та коно-
пель, 320 млн. штук яєць49.

Таким чином, характерною рисою нацистського окупаційного ре-
жиму на території україни впродовж 1941-1944 рр. була необмежена 
експлуатація та пограбування місцевого населення. поєднуючи загра-
вання з селянством шляхом обіцянок і заохочень – з одного боку, та 
терор і тиск шляхом штрафів та покарань – з іншого, окупаційна влада 
намагалася максимально використати сільськогосподарський потенціал 
захоплених регіонів. Як наслідок, українські селяни були перетворе-
ні на дешеву та безправну робочу силу, існування якої було можливе 
лише за умови забезпечення ними потреб та інтересів Третього рейху.
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На базе документальных материалов государственных архивных учреж-
дений украины исследовано политику оккупационной власти, направленную 
на использование сельского хозяйства и трудовых ресурсов украинского села 
на протяжении 1941–1944 гг.

Ключевые слова: великая отечественная война, оккупационный режим, 
сельское хозяйство, трудовые ресурсы, крестьянство.

On the base of documental materials of the State archival institutions of 
Ukraine the author researches the policy of occupation power, directed to the using 
of agriculture and human resources of Ukrainian village during 1941–1944.

Key words: the Great Patriotic War; the occupation regime; the agriculture 
resources; the human resources; the country people.
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УдК [930.253+778.5](477)

а. а. ГайвОрОнсьКа*

твОрЦі УКраЇнсьКОЇ КінОстрічКи
до 120-річчя заснування світового кіно
(з архівних зібрань ЦдамЛм України)

крізь призму архівних документів, що зберігаються у фондах ЦДаМлМ 
україни, розкрито сторінки українського кінематографа. На основі окремих 
архівних фондів кіномитців подано історію українського кіно кінця ХIХ – по-
чатку ХХ ст.

Ключові слова: кіномитці; історія кіно; архівні документи; фільм; фонд; 
кінематограф; кіномистецтво; кінорежисер.

всі скарби, здобуті працею і талантом, розумом і досвідом протя-
гом довгого існування світу, належать людству. 

Наш час відкриває нову добу життя, в якій людству допомагають 
не тільки техніка, наукові відкриття, мистецтво, література, але важли-
вим і наймасовішим видом мистецтва стає кіно, що незабаром святку-
ватиме свій 120-літній ювілей. 

Тільки історія може навчити цінувати блага, які зросли, завдячую-
чи людському розуму. в українське кіно прийшов із життя новий по-
гляд на людину і на її оточення та час, коли вона живе.

 Щоб зрозуміти кіномистецтво з погляду діячів кіно, треба знати 
історію його минулого, яке зберігається в особових архівних фондах 
режисерів, сценаристів, письменників, кінознавців, акторів, а також у 
фондах державних установ, творчих та громадських організацій, що 
представлені документами у ЦДаМлМ україни, за якими можливо 
простежити всю життєдайну силу звершень минулого, теперішнього і 
майбутнього. 

розкривають у широкому обсязі історію розвитку кінематографа 
рукописи, монографії, стенограми, виступи, статті, численна кількість 
світлин, які зафіксували пам’ятні моменти на плівці, кадри з фільмів, 
ціла низка кіносценаріїв, анотації до фільмів, картотеки історії кіно, до-
повіді, автобіографічні спогади про роботу в галузі кіномистецтва, що 
зберігаються в архівних фондах кінознавця М. Шелюбського (ф. 354), 
актора І. Миколайчука (ф. 1154), кінорежисерів о. Довженка (ф. 690), 
І. кавалерідзе (ф.442), кінознавців Г. Майфета (ф. 26), в. Гомоляки 
(ф. 255), в. коротича (ф. 599).

* Гайворонська  Алла  Андріївна – головний спеціаліст відділу ви-
користання інформації документів ЦДаМлМ україни.

© а. а. Гайворонська, 2014
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 основою документальної 
спадщини українського кіно-
мистецтва стали фонди творчих 
установ і організацій, редакції 
журналу “Новини кіноекрана” 
(ф. 735), Національної спіл-
ки кінематографістів україни 
(ф. 655), Національної спілки 
письменників україни (ф. 590), 
Національної кіностудії худож-
ніх фільмів ім. о. п. Довженка 
(ф. 670), де представлено сте-
нограми пленумів творчих спі-
лок і організацій, протоколи за-
сідань секретаріату і документи 
про їх підготовку і проведення. 
Це документи багатоаспектно-
го змісту, що включають тек-
сти виступів відомих кінема-
тографістів з організаційних і 
творчих питань. вони характе-
ризують діяльність самих сек-
цій і комісій і відбивають стан справ у кінематографії україни.

 Стенограми заходів, включених до фондів спілок, розповідають 
про організацію семінарів, конференцій, диспутів із проблем розвитку 
сучасного кіномистецтва.

винайдення кінематографа було не тільки народженням ще одного 
виду мистецтва, а й відкриттям величезного наукового і філософського 
потенціалу людства. 

ледве народившись, володіючи ще досить недосконалими худож-
німи засобами, кіно стає масовим, завойовуючи все ширшу аудиторію.

Низка підбірок публікацій та статей у фонді кінознавця М. Ше-
любського (ф. 354) розповідає про перші зйомки та показ фільмів у 
києві, про перших акторів та режисерів, які брали участь у новому 
відкритті: “Демонстрації рухомої фотографії – “сінематографа”, – як 
зазначав мистецтвознавець Г. журов у статті “перші фільми у киє-
ві”, – почалися в кінці 90-х років минулого століття. Найбільш масовий 
показ фільмів був організований у театрі Бергоньє – нині театр імені 
лесі українки.

 20 грудня 1897 року кияни побачили програму картин “Табун ко-
ней”, “прибуття поїзда”, “Сніданок дитини”, “Танцююча балерина”. 
Знімки людей і тварин, котрі ожили на білому полотні, в той час здава-
лися настільки разючим явищем, що глядачі довго не могли отямитись 

І. Їжакевич. Фото, 1909 р.
ЦДАМЛМ України, ф. 58, оп. 1,

спр. 183, арк. 1.
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від подиву і дивилися про-
граму кілька разів поспіль. у 
1911 році активізується вироб-
ництво кінохроніки. власник 
найбільшого в місті кінотеатру 
а.Шанцер організовує студію 
“Експрес” для зйомки всіх 
видатних подій і періодично 
включає до програми свої кіно-
журнали. у 1913 році фотограф 
цієї фірми в. Добржанський 
піднявся у повітря з видат-
ним льотчиком п.Нестеровим 
і зняв київ і його околиці. Це 
були перші в росії кінозйомки 
з аероплана”1.

у цій же статті автор роз-
повідає про організацію та 
діяльність першої спеціаль-
ної студії для виробництва 
художніх фільмів на Сирці. 
умови для кінозйомок сприя-

ли вирішенню того, щоб розпочати там постановку найбільшого філь-
му 1913 року за романом а. вербицької “ключі щастя “. Ставили його 
видатні російські режисери Я. протазанов та в. Гардін, знімали опера-
тори ж. Мейєр та Д. вітротті.

у статті розповідається про першу екранізацію української комедії 
“пан Штукаревич” (сценарій і постановка артиста-бандуриста Д. Га-
малії). у ролі вчителя виступив актор театру М. Садовського Ф. ле-
вицький. Зйомки відбувались у скляному павільйоні на колишній 
великій васильківській вулиці. Декорації для картини надавав театр 
М. Садовського. Царські чиновники забороняли демонстрування укра-
їнських картин у центральних кінотеатрах міста. Їх випускали у прокат 
з обмеженнями і як “народне видовище” демонстрували у кінотеатрі 
“лотос”, що знаходився поряд із Троїцьким народним домом.

у 1919 році на базі київської кіностудії “Художній екран” були 
створені кіновидавництва, що випускали велику кількість агітаційних 
фільмів. вони були першим етапом у розвитку українського кіномис-
тецтва.

українська кінематографія, швидко набираючи сил, стала займати 
почесне місце у світовому кіномистецтві. Зберігаючи традиції кращих 
її майстрів, створюються нові фільми, які хвилюють людство, виклика-
ють глибокі філософські роздуми.

Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка 
“катерина”. картон, олія.

 Музейний фонд ЦДАМЛМ України.
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помітним явищем в українському кіно стали фільми п.чардиніна 
“укразія”, “Тарас Шевченко”, “Тарас Трясило”. Блискуче зіграв роль 
Т.Шевченка в однойменному фільмі видатний український актор 
а. Бучма2.

у кіно приходять людське слово й музика, загін кінематографістів 
поповнюється письменниками, сценаристами, композиторами. кіно на-
буває ознак синтетичного явища, у якому якнайтісніше поєднувалися 
література і театр, музика і живопис. усе це сприяло подальшому його 
розвитку, зробило справжню революцію у виражальних засобах.

Фільм “коліївщина” ввійшов у золотий фонд українського кіно-
мистецтва, а самобутня, цілком оригінальна творчість кінорежисера 
І. кавалерідзе становить одну із сторінок його історії3.

визначною подією українського кіно стали фільми о. Довженка 
“Земля”, “Іван”, “Щорс”. Це було нове збагачення ідейно-художніх 
можливостей екрана, зближення різних засобів кіновиразності. Така 
спільна для кіно тенденція виявилась особливо виразно у творчості ви-
датного майстра екрану, яким був о. Довженко4.

у статті “Художник-громадянин” відомий український кінорежи-
сер, сучасник о. Довженка Т. левчук писав: “прогресивні кінемато-
графісти Італії, Франції та багатьох країн різних континентів вивчають 
його спадщину, схиляються перед його могутнім талантом”5.

птахи на квітучій гілці. Етюд.
полотно на картоні, олія.

Музейний фонд ЦДАМЛМ України.
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в архівних фондах названих кінорежисерів зберігаються фото ка-
дрів із фільмів, що стали шедеврами світового кіно. у постанові про 
відзначення 50-річчя фільму “Земля” олександра Довженка від 28 квіт-
ня 1980 р. зазначено, що “кінофільм “Земля” увійшов у золотий фонд 
радянського і світового кіно, його включено до числа 12 найкращих 
фільмів усіх часів і народів”6.

відомий кінознавець і культуролог р. корогодський у своїй статті 
“Золоте жниво Довженка” зазначає: “50 років минуло з часу виходу 
на екрани фільму “Земля”, та цей твір не втратив своєї актуальності. 
його можна дивитися десятки разів, як можна перечитувати улюблену 
книгу й безкінечно відкривати в ній щось нове. Такі твори перемагають 
швидкоплинність часу, залишаючись з людьми навічно”7.

одним із кращих творів українського кіно 1960-х р.р. став фільм 
“Гадюка”, поставлений режисером в.Івченком за однойменним опо-
віданням о. Толстого. Цьому фільмові було присуджено премію 
ім. Т. Г. Шевченка. роль вальки Брикіна зіграв актор І. Миколайчук, у 
фонді якого зберігаються фото кадрів із цього кінофільму8.

у стенограмі виступу кінорежисера М. Мащенка на пленумі Спіл-
ки письменників україни можемо прочитати: “кожна епоха народжує 
своїх героїв і кожен герой є відображенням своєї епохи. в кожному 
герої відображена епоха і герої знаходили своє втілення в мистецьких 
творах і через десятиліття вони допомагають нам зрозуміти глибоко іс-
торію епохи, допомагають нам боротися за вищі людські ідеали. Голов-
не завдання нашого часу – відобразити героїв нашого сьогодення”9.

Довгий час 1976–1984 р.р першим секретарем правління Спілки 
кінематографістів україни був Т. левчук. його виступи зафіксова-

Сільський пейзаж.
Музейний фонд ЦДАМЛМ України.
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ні у стенограмах, котрі розпо-
відають нам про стан справ у 
кінематографії та про творчу 
співпрацю між письменниками, 
композиторами, художниками 
над роботою в кіно: “почуття 
відповідальності, бажання зро-
бити достойний внесок у загаль-
ну всенародну скарбницю загар-
тували волю кожного творчого 
працівника-письменника, сце-
нариста, кінорежисера, актора, 
художника, оператора, компози-
тора, і не буде перебільшенням 
сказати, що кожен з нас змужнів 
у цих пошуках, в прагненні най-
більш активно послужити пере-
творенню в життя ідей”10.

по-новому про кіно та 
його роль у суспільному житті 
країни стали писати в серед-
ині 1950- х р., у часи так званої 
“хрущовської відлиги”.

Так у звіті про роботу київ-
ської кіностудії науково-популярних фільмів, документи якої частково 
зберігаються у фонді кінознавця М. Шелюбського, вказано на те, що 
“…Існуюча система замовлень фільмів фактично позбавляють студію 
власної творчої ініціативи і ставить її в умови, коли замість мистець-
ких творів вона часто вимушена виготовляти фільми-інструкції, філь-
ми-звіти”11.

життєвою потребою стало відвідування театрів, концертних залів 
і виставок, перегляд кінофільмів. Як повітря, потрібні людині лірична 
поезія і задушевна пісня, натхненний фільм і хвилююча вистава, мудра 
книга письменника і яскрава картина живописця.

все краще, створене митцями, розвивалося, дякуючи невмирущо-
му мистецтву о. Довженка, І. кавалерідзе, Т. левчука, М. Мащенка, 
С. параджанова, С. Бондарчука, Є. Матвеєва, Ю. Ільєнка та ін. Їхні 
імена не стали і ніколи не стануть архівними, вони оживають і разом 
із сучасниками будують нове суспільство, нове удосконалене кіномис-
тецтво.

І сьогодні ми завдячуємо кінодокументалістам, які залишили нам 
кадри спорудження первістка нашої енергетики - Дніпрогесу, розпові-
ли про будівництво Харківського тракторного, про зведення міст у тай-

Сільська хатина. пейзаж.
Музейний фонд ЦДАМЛМ України.
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зі. Ми знайомимося з відважними дослідниками арктики, дізнаємося 
про неповторні польоти в стратосферу, з гордістю і невимовним болем 
вдивляємося в кадри суворої і грізної реальності війни, показаної на 
кіноплівці в усій своїй правдивості і неповторності. Це було величне 
життя країни, і пульс його відчувається в кожній маленькій чи великій 
документальній стрічці.

З якою насолодою ми переглядаємо старі кінострічки, заздалегідь 
коментуючи ту чи іншу репліку улюбленого актора! 

Назавжди увійшли в історію кіномистецтва імена видатних кіно-
режисерів С. Ейзенштейна, в. пудовкіна, о. Довженка, І. Савченка, на 
традиціях яких виховувалось не одне покоління кінематографістів.

Створюються фільми, де гострота тематики, коло порушених 
проблем подані в тісному взаємозв’язку з нашим часом. На екранах 
з’являються фільми, які свідчать про шукання нових виражальних за-
собів, про те, що кінематографісти спираються на кращі традиції кіно-
мистецтва і розвивають їх.

1 ЦДаМлМ україни, ф. 354, оп. 1, спр. 77, арк. 24.
2 ЦДаМлМ україни, ф. 337, оп. 1, спр. 198, арк. 2.
3 ЦДаМлМ україни, ф. 442, оп. 1, спр. 31, арк. 1.
4 ЦДаМлМ україни, ф. 690, оп. 1, спр. 37, арк. 3.
5 ЦДаМлМ україни, ф. 690, оп. 1, спр. 26, арк. 5.

Будинок з колонами. Фрагмент. Етюд. к., олія.
Музейний фонд ЦДАМЛМ України.



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТальНІ НариСи 149

6 ЦДаМлМ україни, ф. 655, оп. 1, спр. 1183, арк. 1.
7 ЦДаМлМ україни, ф. 655, оп. 1, спр. 1183, арк. 19.
8 ЦДаМлМ україни, ф. 1154, оп. 1, спр. 3, арк. 4.
9 ЦДаМлМ україни, ф. 590, оп. 1, спр. 776, арк. 134.

10 ЦДаМлМ україни, ф. 590, оп. 1, спр. 776, арк. 52.
11 ЦДаМлМ україни, ф. 354, оп. 1, спр. 37, арк. 2.

Сквозь призму архивных документов, которые хранятся в фондах 
ЦГаМли украины, раскрыты страницы украинского кинематографа. На 
основании отдельных архивных фондов кинохудожников подана история 
украинского кино конца ХIХ – началу ХХ ст.

Ключевые слова: кинохудожники; история кино; архивные документы; 
фильм; фонд; кинематограф; киноискусство; кинорежиссер.

The article describes the pages of Ukrainian Cinema through the prism of ar-
chival documents, stored in the fonds of the Central State Archives Museum of 
Literature and Arts of Ukraine. Due to the separate archival fonds of the cinema 
artists the author gives the history of Ukrainian Cinema of the end of 19 – begin-
ning of 20 century.

Key words: the cinema artists; the history of cinema; the archival documents; 
the film; the fond; the cinema; the cinema art; the film director.
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антиреФОрматОрсьКий наПрямОК мОнарХічнОЇ 
ідеОЛОГіЇ в редаКтОрсьКій ПОЛітиЦі видання 

“КиевЛянин” У рОКи ПерШОЇ рОсійсьКОЇ ревОЛюЦіЇ

вивчено особливості редакторської діяльності видання ”киевлянин” щодо 
пропаганди монархічної ідеології. розкрито основні напрямки видавничої по-
літики ідеологічного протистояння з революційним суспільно – політичним 
рухом у роки першої російської революції.

Ключові слова: ”киевлянин”; Маніфест 17 жовтня 1905 р.; суспільно-по-
літичний революційний рух в україні; перша російська революція; охоронна 
ідеологія.

актуальність визначення ідеї державного будівництва для україн-
ської держави впродовж більш ніж двадцяти років займає основне міс-
це в науковій діяльності історико-філософського напрямку.

Досвід минулих століть щодо зародження, розвитку та функціону-
вання монархічної ідеології слугує для сучасних дослідників джерелом 
розробки концептуальних положень щодо вдосконалення ідеології дер-
жавного будівництва з урахуванням реалій сьогодення. пошук фунда-
ментальних констант національної згоди та соціальної стабільності в 
сучасному українському суспільстві ставить на перше місце вивчення 
історичних уроків першої російської революції 1905–1907 рр.

Метою статті вважаємо висвітлення особливостей аналізу редак-
торської політики та видавничої діяльності газети ”киевлянин” щодо 
відстоювання постулатів монархічної ідеології та критики революцій-
ного руху в 1905–1907 рр.

особливістю функціонування монархізму як ідеології є його від-
носно стійка тенденція до стагнації з допомогою створення жорстко 
замкнутої, суворо обмеженої в розвитку системи ідей та поглядів. у 
принципі, ідеї, розроблені ідеологами монархізму ХVI–ХIХ ст., мало 
відрізняються від ідей їх послідовників ХХ ст. Тобто концепція правих 
ідеологів ХХ ст. була також укладена в прокрустове ложе традиційних 
охоронних початків. 

пріоритетною тенденцією в охоронній ідеології була, без сумніву, 
необмежена підтримка, пропаганда і розвиток тріади “православ’я–са-

© р. в. Гула, 2014
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модержавство–народність”, недопущення неоднозначності тлумачення 
цих принципів, що в кінцевому підсумку призвело до застійних проце-
сів в ідеології монархізму, що ще до початку ХХ ст. перетворився, за 
словами в. розанова, в “ослаблий фетиш”1.

аналізуючи видання в період 1905–1907 рр., зазначимо, що серед 
основних напрямків діяльності газети, які вочевидь проглядаються в 
її публікаціях, можна визначити антиреформаторський напрямок, що 
відбивав погляди російських поміщиків, монархічно настроєної части-
ни інтелігенції про непорушність самодержавства, заперечував будь-
які зміни в наявному державному ладі. основою цього напрямку, як 
зрештою і всієї видавничої політики “киевлянина”, служила класична 
формула “самодержавство–православ’я–народність”, що проводилась 
за допомогою принципів охоронної ідеології.

Справжнім маніфестом антиреформаторського напрямку “киевля-
нина”, безперечно, вважаємо статтю М. Тихомирова “варвары у во-
рот”. Ні до її публікацій, ні після видання не вміщувало статей, які із 
граничною чіткістю відбивали б ставлення “киевлянина” до реформ у 
російському суспільстві після російсько-японської війни й революції 
1905–1907 рр. М. Тихомиров визнає лише еволюційний шлях розвитку 
держави, без докорінної зміни наявних порядків. Так, наприклад, він 
стверджує: “Історія дає нам ряд прикладів, що манія великих реформ 
буває завжди дуже згубною для народів, якими б гарними не здавалися 
ці реформи”2. причому наголос М. Тихомиров робить на непідготов-
леності свідомості мас до прийняття певних сторін життя суспільства: 
“Якби було можливо миттєво змінити душу народу, то... реформа, тео-
ретично корисна, могла б приносити всю свою користь, але могутністю 
змінити душу володіє лише час... ...зміна душі народу може відбувати-
ся шляхом еволюції, і ні випадок, ні зовнішні обставини, ні, особливо, 
політичні установи не відіграють головної ролі в житті народу”3. отже, 
за М. Тихомировим, “грізну небезпеку для долі народу становлять час-
ті спроби насадження нових реформ...”4. протистояти цьому нещастю 
може, на думку автора, “основний елемент, якого ніякий розумовий 
розвиток не може замінити, – характер”5, тобто тут бачимо підтвер-
дження тези про самобутність російського народу, спроможного від-
кинути реформи, які проведені “чужоземними елементами”, такими, 
наприклад, як колишній прем’єр-міністр С. Ю. вітте або військовий 
міністр о. редігер.

Другим “фактором руху цивілізації народів” шляхом реформ “є 
ідеї”. “але ідеї, – вважає М. Тихомиров, – починають діяти на душу на-
роду тільки тоді, коли вони перетворяться в почуття, що керують вчин-
ками людей, а це перетворення здійснюється дуже повільно”6. Тобто у 
російському суспільстві, на думку М. Тихомирова, відсутні передумо-
ви, що сприяють проведенню реформ.
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однак ідеї викликають і руйнівні тенденції, якщо вони “можуть 
бути перетворені на знаряддя помсти і послужити поваленню”7. ак-
цент тут, вважає М. Тихомиров, робиться на психології натовпу, який 
спрощено розуміє такі поняття, як “демократія”, “соціалізм”, що ви-
кликає в робітника уявлення про якийсь рай, де всі люди однаково до-
брі, справедливі і рівні”8. Натовпу автор протиставляє “інтелектуальну 
аристократію” кожного народу, яка створила світову цивілізацію. Як 
висновок про шкідливість реформ звучать заключні слова статті: “Іс-
торія нам показує, як тільки моральні сили й устої народу втрачають 
владу, на зміну їм біля воріт з’являються варвари, і грубий натовп із 
несвідомою жорстокістю завершує справу остаточного руйнування”9. 
Стаття М. Тихомирова цікава в плані своєрідного підходу до аналізу 
політичних подій у росії в 1905–1907 рр., на основі яких автор і робить 
широкі узагальнюючі висновки. розглянемо ж реакцію “киевлянина” 
на ті спроби зміни державного ладу, що відбувалися в зазначений пе-
ріод. 

каталізатором ставлення до державної влади для політичних пар-
тій, поза сумнівом, став Маніфест 17 жовтня 1905 р., опублікований 
в “киевлянине”10. Могутній революційний рух змусив самодержавство 
піти на значні поступки. 17 жовтня опублікований Маніфест із додат-
ком доповіді С. Ю. вітте з програмою реформ. росіянам надавалися 
громадянські свободи, що ставали по суті конституційними, а новий 
законодавчий орган – Державна дума, повинен був виконувати функції 
широкого представництва народу в управлінні державою. 

під впливом революційних зворушень у суспільстві о. Савенко в 
статті “Заметки” ще до виходу Маніфесту відзначав необхідність уве-
дення деяких конституційних прав громадян, не торкаючись основ дер-
жавного правління. “Справа йде не більше і не менше як про величез-
ний і значний досвід узгодження принципу самодержавства з цілком 
стійкими гарантіями правового порядку. Справа йде про те, щоб дати 
російському громадянину всі ті права, якими користуються культур-
ні народи, і щоб забезпечити цілком правильну й успішну діяльність 
російського уряду, як уряду великого народу та великої держави, не 
вдаючись до тих форм народоправства, що існують на Заході, а при-
стосувавши для цієї мети наші історичні форми правління”11.

однак це було складне завдання як у практичному, так і, особливо, 
в теоретичному плані. Характерно, що після цього “киевлянин” більше 
жодного разу не порушував цього питання на своїх сторінках. Навпа-
ки, із зростанням революційного руху “киевлянин” усе наполегливі-
ше проводить думку про необхідність твердої влади, абсолютизуючи її 
вплив у внутрішній і зовнішній політиці. Напередодні прийняття Ма-
ніфесту газета пише: “Яка б не була форма державного устрою... авто-
кратична конституційна чи республіканська, сильна державна влада є 
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основною умовою для живучості держави, для збереження її від роз-
кладання усередині й від втрати свого незамінного існування на між-
народній арені”12.

після виходу Маніфесту в таборі правих спостерігалися збентежен-
ня й розгубленість. в. в. Шульгін, згадуючи це, писав: “уночі прийшов 
ошелешуючий Маніфест. Газети вийшли із сенсаційними заголовками: 
“конституція”... “. За його спогадами, Д. І. піхно, на той момент редак-
тор “киевлянина”, так охарактеризував вихід Маніфесту: “Божевіллям 
було так кинути Маніфест без усякої підготовки, без усякого поперед-
ження, завжди такі акти підготовлялися... про їх повідомлялося зазда-
легідь владі на місці, і давалися вказівки, як розуміти, як діяти ... а 
отут бухнули. Як молотком по голові і розбирайся кожний молодець 
на свій взірець...

конституція! Думають цим заспокоїти. Божевільні люди! Хіба 
можна заспокоїти явним виразом страху...”13.

вихід Маніфесту, на думку видання, пояснюється лише початком 
зростання революційного руху, втратою влади на місцях. Закликаю-
чи владу до кардинальної зміни політики стосовно революціонерів, 
Д. І. піхно у телеграмі С. вітте пише: “Ніяка державна влада – монар-
хічна чи республіканська не потерпить того, що робиться в нас: мережі 
союзів змовників..., що волають до заколоту у формі страйків..., що 
влаштовують військові бунти. велика частина петербурзьких і москов-
ських газет перетворилися в революційні листки. Це не преса, а рево-
люційна прокламація”14.

а ось як газета оцінила появу “Тимчасових правил про пресу”, що 
створювали умови для розвитку обмеженої “свободи слова”. “киевля-
нин” серйозно ставився до ролі та значення друкованого слова в росії, 
тим паче в період революційних потрясінь. Д. І. піхно був протягом 
25 років редактором цього видання й прекрасно знав російську пре-
су. у статті від 17 листопада 1905 р. він докладно висвітлює питання 
про пресу. На його думку, появі Маніфесту і революційному безладдю 
сприяла “ліберальна преса”, у якій “часто висловлювали найбільш руй-
нівні ідеї та спокушали молодь в єврейсько-комуністичну віру Маркса 
та звеличували його як найбільшого генія і непогрішного пророка”15, 
що визначало у свою чергу й серйозний уплив її на молодь у зв’язку з 
тим, що “настрої преси цензурно-комуністичні, а настрій частини мо-
лоді нецензурно-комуністичний”16.

Маніфест 17 жовтня, на думку Д. І. піхно, став наслідком ряду 
причин, таких, як: відсутність “патріотичної енергії, таланту, героїзму”, 
зростання “невдоволення, розчарування, образ, злості у всіляких колах 
і партіях”. у результаті “суспільство розгубилося, втратило віру, від-
далося спочатку різкій критиці, а потім і галльському буйству. револю-
ційний рух користувався становищем й енергійно напирав, збільшуючи 
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зухвалість напору з кожним днем, а уряд став поступатися. За першою 
поступкою швидко йшли наступні ... Так ми дійшли від земських само-
званих з’їздів до мережі революційних союзів чиновництва, потім до 
страйків, бунтів, автономій, збожеволівших “мітингів”, аж до загально-
го страйку з барикадами і з припиненням залізничного руху, до днів 18–
20 жовтня”17. вбачаючи в цьому прямий наслідок Маніфесту 1905 р., 
видання визнало за необхідне в передовій статті від 10.12.1905 р. чітко 
визначити своє ставлення до цього державного акта: “Царське само-
державство цілком відповідає глибокому переконанню величезної маси 
російського населення, православного духовенства й російської армії. 
Самодержавна влада, що базується на такій широкій твердій основі, 
є єдина реальна та могутня влада, що одна здатна розв`язати великі 
державні питання про війну й мир, про захист держави у разі важких і 
небезпечних війн і т. д.

Тільки навколо самодержавства можуть збиратися без коливань, 
звад і смут усі охоронні та творчі сили, й тільки вона здатна підвищу-
вати чи напружувати їх у потрібний час до тієї чи іншої великої мети.

Царське самодержавство базується не тільки на глибокій народній 
вірі, але й на глибокому політичному розумі”18.

Таким чином, незважаючи на те, що оформлення представницької 
влади згодом відбулося і де-факто і де-юре, “киевлянин” продовжує 
різко негативно ставитися до ідеї обмеження самодержавної влади. 

у 1905–1907 рр. одним з найважливіших питань у визначенні полі-
тичної позиції, поряд з Маніфестом, була оцінка ролі Державної думи, 
її місця в системі державного устрою росії. Негативно ставлячись до 
самої ідеї народовладдя, “киевлянин” зайняв украй праву позицію в 
політичному спектрі росії. уважаючи Думу абсолютно не потрібною 
та шкідливою державною установою, “киевлянин”, проте, намагається 
теоретично обґрунтувати відмінність нової моделі державного устрою 
від західноєвропейського парламентського правління, що полягає в 
збереженні самодержавства в сполученні його за участю виборного 
державного органа в справах законодавства і контролю державного 
управління: “росія робить великий досвід одержати від виборної до-
радчої установи всі її сильні й корисні якості, але й уникнути слабких 
і небезпечних сторін “народоправства”. воно зберігає свою витриману 
багатовікову випробувану основу... Держава не залишає свого випро-
буваного історичного шляху, а лише удосконалює його, вона не може 
докорінно змінити суть народних поглядів на існування царської влади, 
але дає народу можливість висловити свої потреби і бажання...”19.

однак надалі “киевлянин”, особливо в період кризи революційного 
руху, “пропонує..., скасувати саме положення про Державну думу”20. 
виходом для удосконалювання системи державного ладу, на думку ви-
дання, буде “запровадження по всій росії беззвітних ...посад генерал-
губернаторів”21.
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революційні події 1905–1907 рр., як уважає “киевлянин”, виникли 
за рахунок штучного ослаблення монархічної влади як з допомогою як 
відсутності волі правлячого клану, так і екстремізму реформаторських 
сил, теоретичним обґрунтуванням яких є радикалізм. видання зробило 
спробу проаналізувати це явище в статті “русский радикализм” від 24 
серпня 1907 р. Метою цього руху, на думку “киевлянина”, є: “вихова-
ти і прищепити революційний дух, заперечення закону та законності... 
усе це є ніщо інше, як свідоме і принципове заперечення закону неза-
конними “актами”22.

революційному руху, за “киевлянином”, притаманні “радикальна 
теоретичність, прямолінійність, доктринство... викорінення усіх свобод 
і при крайній нетерпимості до будь-якої дійсної свободи навіть еле-
ментарних громадянських прав, які не сходяться з радикальним катехі-
зисом... виправдання всякого бунту, усяких революційних насильств і 
злочинів”23. Як висновок: “російський радикалізм є союз для боротьби 
з існуючим режимом короткозорого конституціоналізму з революцій-
ними елементами, російським і іноплемінним”24. радикалізм, на думку 
видання, прикриваючись реформаторськими гаслами, веде боротьбу 
“не... за реформи, а з... росією і російським народом”, тому що найза-
пекліший запеклий характер боротьба прийняла після того, як реформи 
були даровані”25. російському радикалізму тут протиставляються прин-
ципи самодержавства, що несуть у собі “упокорення,просвітництво, 
зміцнення волі й охорону особистості та власності”26. Таким чином, 
уважає “киевлянин”, революційний рух був спрямований проти основ 
російської монархічної влади27, але життєвість устоїв самодержавства, 
здатність протистояти руйнівним реформаторським тенденціям забез-
печили недоторканість наявного державного порядку. “Національно-
консервативна течія обіймає великі періоди нашої історії, а навіть у 
той час, коли вона змінювалася рухом ліберальним чи радикальним, 
національний консерватизм виявляв велику життєвість і незабаром зно-
ву знаходив панування”28.

“киевлянину” вдалося ще до епохи революційних потрясінь сфор-
мувати в суспільній психології значної частини народонаселення віру 
в непорушність монархічних ідеалів. Стараннями видання в україні на 
початку ХХ ст. був створений значний прошарок суспільства, що твер-
до стояв на позиціях охоронної ідеології.

Не можна не поважати газету за твердість і послідовність тих по-
глядів, котрих вона дотримувалася, деякі з яких є актуальними і на 
сьогодні, а саме: політична стабільність і суспільна злагода, підтримка 
твердого державного управління та чіткого функціонування всіх інсти-
тутів влади, духовна єдність й вікові моральні цінності народу.

Історичні аналогії та паралелі, як правило, справа невдячна та 
контрпродуктивна. але уроки історії, особливо ті, що написані кров’ю 
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наших предків, вимушують сучасників шукати вихід із кризового ста-
ну політичної системи держави, розбалансування соціальної структури 
суспільства, ерозії суспільної свідомості та історичної пам’яті в при-
кладах синтезу політичної волі та гнучкості, рішучості та толерантнос-
ті, мудрості та віри, якими так багата вітчизняна історія. 
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изучены особенности редакторской деятельности издания “киевлянин” 
по пропаганде монархической идеологии. раскрыты основные направления 
издательской политики идеологического противостояния с революционным 
общественно-политическим движением в годы первой русской революции.

Ключевые слова: “киевлянин”, Манифест 17 октября 1905 г.; общест-
венно-политическое революционное движение в украине; первая русская ре-
во лю ция; монархическая идеология.

There are studied the peculiarities of the editorial activity of “Kievlyanin” edi-
tion concerning the propaganda of monarch ideology. The author gives the main 
directions of the editorial policy of ideological confrontation with the revolution 
and socio-political movement in the years of first Russian revolution.

Key words: “Kievlyanin”; the Manifest of October 17, 1905; the socio-political 
revolution movement in Ukraine; the first Russian revolution; the security ideology.
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УдК [930.253:94](476+477)"1918/1939"

О. в. КОваЛь*
Минск (Республика Беларусь)

ФОндЫ ЛичнОГО ПрОисХОЖдения
При иссЛедОвании взаимОсвязей БеЛОрУссКОй

и УКраинсКОй диасПОр (1918–1939)

у статті представлена інформація про фонди особового походження біло-
руських емігрантів. у ній висвітлюються нові архівні документи, що стосу-
ються історії білоруської і української еміграції. Співпраця в політичній, еко-
номічній та культурній сферах протягом міжвоєнного періоду в великій мірі 
ґрунтувалась на особистих контактах білоруських і українських емігрантів.

Ключові слова: українська діаспора; білоруська еміграція; архіви; доку-
мент; фонд особового походження; історичне джерело.

проблематика взаимосвязей и взаимовлияний белорусской и укра-
инской диаспор значительно расширяет историю эмиграции. Данный 
вопрос является самостоятельной научной темой, демонстрирующей 
близость народов, их межнациональные и межкультурные взаимовли-
яния. как белорусским, так и украинским современным исследовате-
лям важно определиться с основным кругом исторических источников, 
которые могли бы представить прошлое эмиграции в межвоенный пе-
риод.

Фонды личного происхождения – это одна из основных групп до-
кументов по заявленной теме. Невозможно обойти вниманием богатые 
коллекции документов белорусских эмигрантов, которые зафиксиро-
вали многочисленные факты сотрудничества с украинцами зарубежья. 
использование личных фондов, хранящихся в белорусских архивах и 
библиотеках, требует детального анализа и профессионального пред-
ставления истории второй речи посполитой. Далеко не все сведения из 
документов определенных исторических персон на сегодняшний день 
необходимо воспринимать без критики.

Наиболее важные фонды личного происхождения по истории ди-
аспор находятся в Национальном архиве республики Беларусь и в 
Центральной национальной библиотеке имени Якуба коласа Нацио-
нальной академии наук Беларуси. в названных хранилищах особенное 
внимание исследователей истории зарубежья необходимо направить на 
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фонды известных белорусских эмигрантов и их родственников, а так-
же на фонды крупнейших белорусских коллаборационистов, которые в 
межвоенное время жили в разных странах мира.

в отделе редких книг и рукописей Центральной библиотеки име-
ни Якуба коласа НаН Беларуси хранятся два личных фонда, которые 
могут стать полезными для истории эмиграции – фонд 31 ларисы Ге-
ниюш и фонд 16 ивана игнатовича красковского. в данных коллекци-
ях собрано типовое разнообразие документов: письма, воспоминания, 
фотографии, семейные альбомы и т. д. 

Для исследования взаимовлияний украинской и белорусской диас-
пор историкам важно познакомиться с коллекцией известного полити-
ческого деятеля и педагога ивана игнатовича красковского. Документы 
в отдел библиотеки Национальной академии наук Беларуси передала 
его дочь людмила ивановна красковская, биография которой иллю-
стрирует не только деятельность белорусов зарубежья, но и активность 
украинской диаспоры в чехословакии.

Научное наследие людмилы красковской, известного в Словакии 
историка, музееведа и археолога, на сегодняшний день пробуют оце-
нить ученые украины и Беларуси, появляются новые публикации про 
ее жизнь и деятельность. интересным является тот факт, что в Беларуси 
л. красковскую авторы называют белоруской, а академик М. Мушинка 
подчеркивает ее украинское происхождение1. исторической ошибки в 
современных позициях исследователей ее биографии нет.

Дело в том, что первая в чехословакии женщина – кандидат ис-
торических наук проявила свою общественную активность как в бе-
лорусской, так и в украинской эмигрантской среде. в 1923 г. Това-
рищество белорусской школы направило людмилу красковскую в 
вильню на учебу в карлов университет. Способная студентка, как и 
другие многочисленные белорусские и украинские студенты, в 1924 г. 
параллельно поступила в украинский педагогический институт имени 
М. Драгоманова, где получила дополнительную специальность. 

Фонд председателя Товарищества белорусов латвии “Бацькаўш-
чына”, директора белорусской гимназии в Двинске ивана игнатови-
ча красковского хранит богатую коллекцию семейных фотографий. 
Среди альбомов и отдельных фотографий встречаются групповые 
снимки студентов в праге2, ценной для специалистов является богатая 
личная переписка дочери людмилы с отцом3. Сам ученый и педагог 
и. и. крас ковский также имел широкие международные контакты с 
представителями украинской диаспоры. Еще в годы первой мировой 
войны иван игнатович с семьей переселился в украину. в 1917 г. он 
занимал должность губернского комиссара Галиччины, в 1918 г. ра-
ботал заместителем Министра иностранных дел украинской Народной 
республики в киеве, в 1919 г. выехал послом уНр на кавказ в город 
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Тифлис4. активная политическая и административная деятельность в 
рамках украинской Народной республики позволила ивану игнато-
вичу поддерживать дружеские и товарищеские отношения с видными 
украинскими политическими деятелями и учеными. 

в данном личном фонде особенную историческую ценность пред-
ставляет биография и. и. красковского, профессионально написанная 
его дочерью людмилой5. в 1925 году и. и. красковский с женой и 
сыновьями из латвии переезжает жить в Советский Союз. Необходимо 
подчеркнуть, что после смерти жены больной иван игнатович получил 
разрешение на выезд из СССр в Братиславу только в 1953 году, где его 
и досмотрела дочь людмила. Сведения биографии иллюстрируют судь-
бу белорусской интеллигенции в межвоенный период, демонстрируют 
политическое давление на национальные меньшинства во второй речи 
посполитой и дают представления о деятельности диаспор, поэтому 
данные материалы могут стать востребованными не только в белорус-
ской исторической науке, но и для украинских исследований. 

Более полную историческую картину деятельности белорусского 
студенчества в праге позволяет представить личный фонд известной 
поэтессы ларисы Гениюш, собрание также богато фотоснимками. Ее 
муж иван петрович Гениюш учился на медицинском факультете кар-
лова университета, поэтому среди документов встречаются снимки и 
официальные удостоверения из его студенческой жизни в праге6.

Сама белорусская поэтесса оставила в качестве своего творчес-
кого наследия замечательную книгу воспоминаний “исповедь”7, где 
описала факты индивидуальной и социальной адаптации эмигрантов, 
собственный политический выбор, сложности становления белорус-
ской диаспоры. Следует отметить, что на страницах “исповеди” ла-
риса Гениюш подчеркивает взаимосвязи и постоянное сотрудничество 
белорусов и украинцев в межвоенной чехословакии, где она и прожи-
вала с мужем. Фонд талантливой поэтессы для современных историков 
демонстрирует особенности легализации студентов-эмигрантов и чле-
нов их семей в чехословакии, материальные сложности студенчества в 
праге, зарождение политических центров за рубежом.

при использовании документов личного происхождения из фон-
дов известных белорусских коллаборационистов следует помнить про 
все возможные направления их сотрудничества с нацистами. Нередко 
факты перехода на сторону оккупантов в годы второй мировой войны 
объясняют сознательное искажение информации в биографиях, жела-
ние быть представленными перед немецким командованием в лучшем 
свете. Например, руководитель организации коллаборационистов Бе-
лорусская народная самопомощь (БНС), главный комендант Белорус-
ского корпуса самоаховы иван абрамович Ермаченко в своих авто-
биографиях, созданных в годы великой отечественной войны (1941, 
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1944 гг.), стремится особенно подчеркнуть собственные заслуги перед 
гитлеровцами. описать военную карьеру в рядах белой армии бело-
русскому коллаборационисту было несложно, так как не требовалось 
документального подтверждения фактов.

Достаточно сомнительным на сегодняшний день является описа-
ние мужественного участия в гражданской войне и. Ермаченко, его 
стремительный карьерный рост до звания полковника. “у 1918 г. калі 
я бачыў што на нашыя землі ідзе хваля бальшавіцкая й не згаджаючысь 
з іхнымі мэтодамі я ад’ехаў на поўдзень украіны й там узяў удзел у 
процібальшавіцкім змаганьні. Закончыў як кіраўнік агульнага адзелу 
па справам украіны пры Галоўным камандаваньні белых арміяў у чыне 
палкоўніка у 1920 г.”8, – писал белорусский коллаборационист. Необ-
ходимо отметить, что в личном фонде и. а. Ермаченко не сохранилось 
документов, подтверждающих его должности в белой армии. вызывает 
вопросы и тот факт, что с 1922 по 1929 годы иван Ермаченко учился в 
пражском университете, однако не отметился своими политическими 
или культурными контактами с украинским студенчеством. Этот при-
мер подтверждает идею, что документы и сведения из фондов личного 
происхождения сотрудников с оккупантами должны подвергаться кри-
тическому и детальному анализу.

Следует подчеркнуть, что немецкие аналитики очень невысоко 
оценивали деятельность белорусских коллаборационистов9, поэтому 
и. Ермаченко в своей автобиографии скорее всего стремился поднять 
свой собственный авторитет в глазах нацистов, дописывал себе факты 
мужества и героизма. у некоторых людей, перешедших на сторону 
оккупантав, возникла иллюзия, что немцы могут помочь в создании бе-
лорусской госудаственности. Данная иллюзия была оперативно исполь-
зована немецкими идеологами. вместе с тем, ошибочно оправдывать 
деятельность коллаборационистов, неправильно воспринимать их 
личные амбиции в качестве объективной информации.

Для белорусских и зарубежных историков важно не романтизи-
ровать биографию руководителя организации коллаборационистов 
Белорусская Центральная рада (БЦр) константина Борисовича Еза-
витова. в фонде к. Езавитова хранятся уникальные экземпляры бе-
лорусской эмигрантской газеты “Барацьба” за 1932–1933 годы10, на 
страницах которой немало информации о белорусско-украинских про-
ектах эмигрантов. Необходимо подчеркнуть, что издание является 
очень редким, в мире сохранилось буквально несколько экземпляров 
газеты. “Барацьба” готовилась к печати белорусскими эмигрантами в 
Берлине с 1932 года. издатели газеты систематически писали про со-
трудничество белорусской и украинской трудовой эмиграции, публи-
ковали материалы про общие мероприятия во Франции, про белорус-
ско-украинские политические акции в чехословакии, про проведенный 
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эмигрантами митинг в праге против дискриминации в Западной Бела-
руси и Западной украине, про организацию “асвета”, созданную укра-
инцами и белорусами Бразилии.

во время переработки личного фонда к. Б. Езавитова были 
выделены документы белорусских эмигрантов Томаша Гриба и але-
ся Соловья, после чего было принято решение о расфондировании, 
выделении самостоятельных фондов. Для изучения влияния украин-
ской эмиграции на белорусов зарубежья ценным является также фонд 
известного общественно-политического деятеля Т. Т. Гриба (1895–
1938), который был выделен из фонда к. Езавитова. Томаш Томашевич 
с 1922 года жил в праге, где закончил философский факультет карло-
ва университета. Белорусский эмигрант отличался широкими личными 
контактами с выдающимися украинскими политиками, известными 
учеными, педагогами, общественно-политическими деятелями. важно 
подчеркнуть, что с 1927 по 1930 гг. Томаш Гриб возглавлял Белорус-
ский научный кабинет, действующий при украинском социалогичес-
ком институте в праге.

в состав личного фонда вошли журналы, газеты и материалы из 
коллекции Белорусского научного кабинета11, которые собирал сам 
белорусский общественно-политический деятель. особенную истори-
ческую ценность представляют письма Т. Т. Гриба к известному укра-
инскому общественно-политическому деятелю уНр Н. Е. Шаповалу, 
проживающему в эмиграции. Дружеские отношения между лидерами 
зарубежья отражены в обращении Томаша Томашевича к Николаю Ша-
повалу. “Дарагі Таварышу, коля!”12, – писал Т. Гриб в начале письма. 
Белорусский и украинский эмигранты в переписке обсуждали полити-
ческие перспективы развития наций, Т. Гриб ждал поддержки и советов 
от своего товарища, писал про сведения об арестах общих знакомых в 
Минске13, рассуждал о будущем белорусского крестьянства.

Необходимо выделить фонд еще одного белорусского эмигранта в 
чехословакии – это документы василия Максимовича русака. исполь-
зовав поддержку белорусской интеллигенции, василий русак в 1923 г. 
поступил в пражскую высшую политехническую школу на аграрный 
факультет, который успешно закончил в 1929 г. в студенческие годы 
эмигрант принимал активное участие в политической жизни диаспоры, 
активно сотрудничал с украинской молодежью. в 1935 г. василий ру-
сак организовал концерт белорусской и украинской песни в праге, о 
котором сам писал ни раз с особенной гордостью.

в личном фонде в. русака хранятся не только белорусские, но и 
украинские документы, которые могут значительно расширить и обога-
тить современные исследования по эмигрантоведению. коллекция до-
кументов состоит из приглашений на концерт украинских колядок, ста-
тута украинского общественного комитета в чехословакии, бюллетеня 
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украинского товарищества поклонников книги, статей в украинскую 
эмигрантскую прессу14. перечисленные документы замечательным об-
разом демонстрируют заинтересованность белорусских эмигрантов по-
литической и культурной жизнью украинцев зарубежья.

отдельной единицой хранения в фонде в. русака является декла-
рация Товарищества студентов малороссов и белорусов “Единство 
русской культуры”15 за 1925 г. украинско-белорусская организация 
объединяла в чехословакии молодежь, которая верила в принипы за-
паднорусизма. Данное товарищество успешно развивалось приему-
щественно в 1920-ые годы, на снижение политической активности в 
1930-ые годы негативно повлияли мировой экономический кризис и 
фактическое завершение “русской акции”.

кроме того, коллекция василия русака представлена ценными 
документами Фонда помощи украинским и белорусским студентам в 
праге16 за 1931 г. протоколы и списки присутствующих собраний фон-
да, его денежные отчеты расширяют сведения про назначение украин-
ско-белорусской организации в чехословакии. предшественником дан-
ного фонда в 1920-ые годы был чешско-украинский комитет помощи 
украинским и белорусским студентам в праге. основная часть текущей 
документации фонда и комитета находится в киеве в Центральном го-
сударственном архиве высших органов власти и управления украины. 

история организации началась в 1921 г., когда в праге и был со-
здан чешско-украинский комитет помощи украинским и белорусским 
студентам. комитет оказывал материальную и моральную помощь сту-
дентам в межвоенной чехословакии, его значение для диаспор сложно 
переоценить. количество белорусских студентов, которым оказывалась 
поддержка комитета, было намного меньше, что объясняется, в первую 
очередь, разницей размеров диаспор. Безусловно, украинская община в 
чехословакии была значительно крупнее белорусской. Материальная 
помощь для каждого студента определялась индивидуально, в зави-
симости от успехов в учебе. Требования к белорусским студентам ни 
чем не отличались от требований, предьявляемых комитетом к украин-
цам. интересен тот факт, что студенчество имело право и полномочия 
контролировать справедливось выдачи стипендий. 

в 1931 г. комитет был реорганизован в комитет для возможности 
обучения российским и украинским эмигрантам, однако в данном виде 
организация просуществовала недолго. в том же 1931 году по причи-
не финансовых сложностей на его основе создали Фонд помощи укра-
инскому и белорусскому студенчеству в праге, документы которого и 
хранятся в Национальном архиве республики Беларусь. Фонд помощи 
имел статус общественной организации, он функционировал в осно-
вном за счет пожертвований эмигрантов и их политических центров.

перечисленные фонды личного происхождения из собраний архи-
вов и библиотек Беларуси могут стать фрагментами отдельного иссле-
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дования в области истории межвоенной эмиграции. Сотрудники Наци-
онального архива республики Беларусь часть описанных документов 
перевели в электронный вид, что позволит обеспечить лучшую со-
хранность ценных коллекций. работа по сканированию документации 
продолжается. Наиболее важные документы по теме взаимосвязей бе-
лорусской и украинской диаспор были созданы на белорусском, укра-
инском и русском языках.

Необходимо подчеркнуть, что при использовании личных фондов 
белорусских архивов и библиотек исследователю важно сформировать 
полное представление об исторической роли определенной персоны в 
прошлом нации. изучение прошлого эмиграции, как правило, опирает-
ся на политическое, экономическое и культурное развитие метрополии. 

Таким образом, фонды белорусских эмигрантов демонстируют тес-
ное разноплановое сотрудничесов белорусов и украинцев в межвоенное 
время, их общие мероприятия и традицию создания украинско-бело-
русских организаций, поддержку белорусов зарубежья более активной 
и многочисленной украинской диаспорой. Глубокий системный анализ 
при использовании документов личного происхождения позволит из-
бежать ошибочных выводов, особенно важно для современных специ-
алистов избежать романтизации коллаборационистов и их деятельнос-
ти. Документы белорусских эмигрантов позволяют шире представить 
отдельные вопросы истории украинской диаспоры, изучить взаимовли-
яние политических центров, роль оказанной украинцами организацион-
ной и информационной поддержки белорусской эмиграции. 
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в статье представлена информация о фондах личного происхождения бе-
лорусских эмигрантов. в ней освещаются новые архивные документы отно-
сительно истории белорусской и украинской эмиграции. Сотрудничество в 
политической, экономической и культурной сферах на протяжении меж во-
енного периода, в большей степени, основывалось на личных контактах бело-
русских и украинских эмигрантов.

Ключевые слова: украинская диаспора; белорусская эмиграция; архивы; 
документ; фонд личного происхождения; исторический источник.

The article presents little-known information about the personal fonds of 
Belarusian emigrants. It illustrates the new archival documents that deal with the 
history of Belarusian and Ukrainian emigration. The personal contacts between 
Belarusian and Ukrainian emigrants were the basis of the political, economic and 
cultural cooperation during the inter-war period.

Key words: Ukrainian diaspora; belarusian emigration; archives; document; 
personal fond; historical source.
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Л. Л. ЛевченКО*

ЦентраЛьний чОрнОмОрсьКий арХів:
ПісЛямОва дО ПОдій 1934 рОКУ

Стаття висвітлює формування архіву чорноморського флоту російської 
імперії у Миколаєві протягом ХІХ ст. – початку ХХ ст., склад і зміст його 
фондів, вивезення Центрального чорноморського військово-морського архіву 
з Миколаєва до ленінграду 1934 року, боротьбу директора Миколаївського 
державного історичного архіву С. З. каткова за передавання визначених про-
токолом Цау СрСр та Цау уСрр фондів на зберігання до архівів україни.

Ключові слова: Миколаївський портовий архів; Центральний чорномор-
ський архів; Центральний чорноморський військово-морський архів; архів 
чорноморського флоту російської імперії.

автор статті щиро дякує заступнику директора російського держав-
ного архіву військово-Морського Флоту, кандидату історичних наук, 
заслуженому працівнику культури російської Федерації Малевинській 
Марині Євгеніївні за допомогу у висвітленні долі Центрального чор-
номорського архіву.

у травні 2014 року минає 80 років з того часу, як з україни вивезе-
но Центральний чорноморський архів. у фондах цього архіву, що зна-
ходився у Миколаєві з кінця XVIII ст. до 1934 р., понад століття відкла-
дались документи з історії чорноморського флоту та портів чорного 
моря, суднобудування, міст і селищ причорноморського регіону пів-
дня україни, пов’язаних із флотом. Щоб зрозуміти цінність документів 
цього архіву, здійснимо невеличкий історичний екскурс у минуле.

північне причорномор’я та крим ще з давніх часів мали важливе 
політичне, стратегічне та економічне значення. у ІХ-ХІІІ ст. тут проля-
гав “шлях із варягів у греки” між Балтикою і візантією. київські князі 
аскольд і Дір (860–861), олег (907 і 911), Ігор (941 і 944), Святос-
лав (968–971), володимир (988), Ярослав Мудрий (1043) вели успішну 
боротьбу за право вільного мореплавства і торгівлі на чорному морі, 
підписували вигідні угоди з візантією. у ХІІІ ст. ці території захопи-
ли монголо-татари. в результаті вдалих воєнних і дипломатичних дій 
наприкінці ХІV ст. литовсько-руський князь вітовт отримав від татар 
грамоту, в якій вони зрікалися “історичних прав” на руські землі і по-
вертали литовському князівству чорномор’я. На цих землях вітовт 
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збудував низку фортець, у тому числі Хаджибей (сучасна одеса), Да-
шев (очаків) та Соколець (вознесенськ).

Запорозькі козаки багато разів здійснювали переможні походи про-
ти турок по чорному морю в крим, до витоку Дунаю. На легких суд-
нах “чайках” вони досягали кафи і Синопу, громили турецькі фортеці 
очаків і азов та доходили до самого Стамбула (1575, 1587, 1588, 1589, 
1590, 1602, 1606–1609, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1621, 1622–1626, 
1629, 1630, 1633, 1637, 1638 ). один з найбільших морських походів ко-
заки здійснили у 1633 р. вони вели бої за Ізмаїл, кілію, міста і селища 
між Дніпром і Дунаєм. у 1637 р. козаки відвоювали у турків фортецю 
азов і п’ять років її утримували. у 1649 р. за договором про торгівлю 
Богдана Хмельницького з Туреччиною козаки отримали право вільного 
мореплавства і заходу у порти на всіх островах, що належали Туреччи-
ні, у чорному та Егейському морях. козаки брали участь майже у всіх 
російсько-турецьких війнах.

Московське царство, а згодом російська імперія довгий час мрія-
ли про землі криму і північного причорномор’я та панування у чор-
номорському басейні. починаючи з ХVІІ ст., велися війни з крим-
ським ханством, а потім османською імперією: 1676–1681, 1686–1700, 
1710–1713, 1735–1739, 1768–1774, 1787–1791, 1806–1812, 1828–1829, 
1853–1856, 1877–1878 рр. у результаті до російської імперії були при-
єднані південна україна, Бессарабія, крим, північно-західний кавказ, 
чорноморське узбережжя кавказу, південно-західна Грузія та північ-
на частина турецької вірменії. результатом російсько-турецької війни 
1768–1774 рр. був кючук-кайнарджийський мирний договір (11 липня 
1774 р.), за яким до російської імперії відійшли територія південної 
україни до південного Бугу, фортеці кінбурн, керч, Єнікале. На той 
час це забезпечувало росії право вільного мореплавства на чорному 
морі та вихід через чорноморські протоки. росія прагнула закріпити 
свої завоювання. Досягти цієї мети можливо було тільки з сильним вій-
ськовим флотом. організацією суднобудування і заснуванням флоту на 
чорному морі займався державний і військовий діяч російської імперії 
Г. о. потьомкін. Насамперед на півдні україни, в урочищі олександр-
шанц, з ініціативи потьомкіна та указом катерини ІІ від 18 червня 
1778 р. засновано фортецю, порт з гаванню, адміралтейство з верф’ю та 
місто Херсон1. через рік херсонські суднобудівники спустили на воду 
60-гарматний корабель “Слава Екатерины” і фрегат “Григорий Бого-
слов”. Херсонське адміралтейство з верф’ю діяло до 1827 р. За цей час 
тут побудували 170 кораблів і суден для чорноморського флоту.

З початку 1773 р. російські моряки вели вимірювання в ахтіяр-
ській гавані, яка за своїми кліматичними умовами, природними осо-
бливостями і розташуванням у чорноморському басейні представляла 
унікальні можливості для базування флоту і здійснення контролю на 
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чорному і азовському морях. капітальне освоєння берегів ахтіярської 
гавані почалося після приєднання кримського півострова (8 квітня 
1783 р.) до російської імперії2. 10 лютого 1784 р. катерина ІІ підпи-
сала указ, яким повеліла “улаштувати такі укріплення”: “фортецю ве-
лику Севастополь”, де нині ахті-Яр і де повинні бути адміралтейство, 
верф для кораблів першого рангу, порт і військове селище3. Невдовзі, 
щоб оглянути чорноморський флот, катерина ІІ прибула до Севасто-
поля у супроводі високопоставлених представників іноземних держав. 
Демонстрація могутності чорноморського флоту викликала відповід-
ну реакцію: Туреччина висунула ультиматум про повернення криму і 
21 серпня 1787 р. почалася чергова російсько-турецька війна. Діючий 
флот потребував спорудження нових кораблів на заміну тих, що ви-
ходили із ладу. Це завдання покладалося на Херсонську верф, “але 
мілководдя гирл перешкоджало виводити із Херсона в море великого 
рангу кораблі”. Тому Г. о. потьомкін розпочав пошук нового зручно-
го місця для спорудження верфі. кригс-комісар М. л. Фалєєв звернув 
увагу потьомкіна на землі при злитті річок південний Буг і Інгул. Той 
загорівся ідеєю “майбутнього грандіозного адміралтейства – гнізда но-
вого російського чорноморського флоту”. Із цією метою у 1789 р. по-
тьомкіним засновано м. Миколаїв. 29 серпня 1791 р. Г. о. потьомкін 
писав М. л. Фалєєву: “поспішайте з озброєнням Миколаєва. Ти не мо-
жеш собі уявити, наскільки він потрібен. від цього, крім того, залежить 
честь моя і Миколаївської верфі, мало кому відомої…”4. Незважаючи 
на великий приплив бажаючих оселитися в Миколаєві, робочих рук в 
адміралтействі не вистачало. Тому за розпорядженням Г. о. потьомкі-
на до Миколаївського адміралтейства з метою забезпечення верфі ро-
бочою силою у 1790 р. були приписані селища Богоявленськ, воскре-
сенськ, калинівка(сучасна Миколаївська область), покровськ (сучасна 
Херсонська область), Знам’янка і Богданівка5 (сучасна кіровоградська 
область)6. у Богоявленськ Г. о. потьомкін примусово пересилив селян 
із київського і Новгород-Сіверського намісництв, ними ж було заселе-
но селище покровськ. До 1794 р. у Богоявленськ переселено майстро-
вих кричевського канатного заводу (сучасна Білорусь). калинівку і во-
скресенськ примусово заселяли російськими кріпаками, які втекли від 
своїх поміщиків, а також тут селилися вихідці з правобережної украї-
ни та сім’ї ремісників із центральних губерній російської імперії. посе-
лення отримали статус адміралтейських, і згодом для управління ними 
засновано управління чорноморських адміралтейських поселень7. 

29 грудня 1791 р. укладено Яську мирну угоду, за якою до російської 
імперії відійшли землі між південним Бугом і Дністром та закріплюва-
лось все північне причорномор’я, у тому числі крим. Необхідність за-
хищати щойно завойовані землі спричинила значне збільшення штатів 
та фінансування чорноморського флоту: кількість військових кораблів 
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різного типу мала дорівнювати 490 одиницям, а фінансування – понад 
2 млн рублів щороку. 28 квітня 1795 р. м. Миколаїв визначено місце-
перебуванням чорноморського адміралтейського правління. Щоправда, 
його голова, адмірал М. С. Мордвинов, влаштувався у Миколаєві ще 
рік до того. протягом двох років у Миколаєві було зосереджено всі 
інститути управління чорноморським флотом, а також розміщено ка-
детський корпус, казенну друкарню морського відомства та архів8.

Маніфестом катерини ІІ від 22 лютого 1784 р. м. Севастополь від-
крито для “всіх народів, що в дружбі з імперією нашою знаходяться, на 
користь торгівлі їх із вірними нашими підданими”9. однак вже 27 трав-
ня 1794 р. в указі катерини ІІ М. С. Мордвинову про Севастополь 
йшлося як про виключно військовий порт: “у військовій гавані не тіль-
ки іноземців, а й своїх, які не служать у флоті або адміралтействі, не 
впускати без наказу головного командира над портом. Непотрібні для 
флоту люди мають бути виведеними із військової гавані і порту в міс-
ця для міста призначені, і щоб там, окрім житла морських служителів, 
приватних ніяких не було”10. 13 лютого 1798 р. на Таврійському пів-
острові оголошувалося порто-франко на 30 років, “окрім одного Севас-
тополя, яко військової гавані”11. 23 лютого 1804 р. комітет зі створення 
флоту оголосив Севастополь головним військовим портом на чорному 
морі. купецьким кораблям вхід в нього було заборонено, “хіба що від 
шторму чи заради інших несподіваних випадків зайде в порт для ре-
монту або для врятування, а не для торгу”. урядом російської імперії 
передбачалося, що тоді “припинились би шляхи до розголошення ста-
новища флоту нашого і, отже, відомості про вжиті заходи; військові 
люди, які знаходяться при ньому, при малих зносинах із купецтвом, не 
були б ніякими іншими предметами розважені і займались би одними 
військовими вправами…”12.

8 жовтня 1802 р. указом російського імператора олександра І ве-
лику Новоросійську губернію поділено на Миколаївську, катеринос-
лавську і Таврійську. у цьому ж указі йдеться про особливий статус 
Севастополя: хоча він знаходився на території Таврійської губернії, 
він не був повітовим містом і не належав до жодного з семи повітів 
губернії13. Миколаїв було оголошено центром Миколаївської губернії. 
20 травня 1803 р. у Миколаєві урочисто відкрились губернські органи 
правління14. однак, у той час, коли в Миколаєві готувалися святкувати 
заснування губернії, у петербурзі 15 травня 1803 р. вийшов новий указ 
“про переведення губернського правління із Миколаєва до Херсону і 
про перейменування Миколаївської губернії на Херсонську”15. причи-
ни ухвалення цього указу банальні: місто було переповнене установами 
морського відомства і вільних будівель для розташування губернського 
правління не знайшлося. Миколаїв повністю підпорядковувався мор-
ському відомству. 
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відтак, урядом російської імперії було визнано доцільним поєд-
нати під керівництвом Головного командира чорноморського флоту і 
портів усі міста і селища, пов’язані із флотом і суднобудуванням, а 
також порти, адміралтейства, верфі. Тож 20 березня 1805 р. в одну 
адміністративну одиницю, незважаючи на територіальну належність, 
поєднали міста Севастополь і Миколаїв та чорноморські адміралтей-
ські поселення. Це адміністративно-територіальне утворення отрима-
ло назву Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство16. 
Функції військового губернатора були покладені на Головного коман-
дира чорноморського флоту і портів. Центром губернаторства стало 
м. Миколаїв. Миколаївський історик ХІХ ст. Г. Ге писав: “… Миколаїв 
оголошено особливим губернаторством… місто остаточно стає флот-
ським…”17. відтак, грандіозний проект Г. о. потьомкіна про “гніздо 
російського чорноморського флоту” втілився у життя.

протягом ХІХ ст. у Миколаєві розташовувалися канцелярія Го-
ловного командира чорноморського флоту і портів, штаб і канцеля-
рія чорноморського флоту, чергова частина, аудиторіат, гідрографічне 
відділення і чорноморське депо мап, медичне відділення, Центральний 
чорноморський архів, інтендантство, Миколаївський кораблебудівний 
обліковий комітет, господарський комітет морської будівельної части-
ни, Миколаївський морський шпиталь. Головному командиру чорно-
морського флоту і портів підпорядковувались: контора Севастополь-
ського порту, Севастопольський обліковий кораблебудівний комітет, 
Севастопольський морський шпиталь, казначейське відділення, кригс-
комісаріатська та обер-провіантмейстерська частини; контори Дунай-
ського, Херсонського, Ізмаїльського, Таганрозького, Сухумського, 
Батумського портів; комісіонери чорноморського флоту у петербур-
зі, Москві, одесі, Таганрозі, Дубовці та інших містах; усі чини, по-
чинаючи з віце-адмірала, які служили в чорноморському флоті; кор-
пуси артилерії, флотських штурманів, корабельних інженерів, морські, 
флотські, ластові та робочі екіпажі18, а також усі навчальні заклади 
чорноморського флоту. після кримської війни (1853–1856) за умова-
ми паризького мирного договору (1856) російська імперія втратила 
право утримувати флот, військово-морські бази та вести суднобуду-
вання на чорному морі. у зв’язку з цим 1856 р. управління Головного 
командира чорноморського флоту і портів ліквідовано. у Миколаєві 
26 серпня 1856 р. встановлено посаду завідувача морською частиною, 
повноваження якого стосовно Севастополя було визначено лише через 
два роки19. Заштатне м. Севастополь з лютого 1860 р. належало до пор-
тів другого розряду, яким керував командир Севастопольського порту. 
7 жовтня 1864 р. Севастополь виведено зі складу військового губерна-
торства, а згодом там запроваджено градоначальство. однак, у справах 
флоту і порту Севастополь, як і раніше підпорядковувався морському 
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начальству в Миколаєві20. 27 січня 1860 р. Миколаїв оголошено голо-
вним портом на чорному морі, керівництво яким доручено Головно-
му командиру порту. в його підпорядкуванні знаходились усі кораблі, 
судноверфі, заводи, установи. управління Миколаївського порту вклю-
чало: секретаріат Головного командира, штаб, суднобудівну, артиле-
рійську, комісаріатську, гідрографічну, будівельну та медичну частини, 
портову скарбницю, комісію військового суду, архів21. у жовтні 1870 р. 
російська імперія в односторонньому порядку відмовилася виконувати 
умови паризького договору, що 1871 р. було закріплено лондонською 
конвенцією. З 1 жовтня 1871 р. відновлено посаду Головного команди-
ра чорноморського флоту і портів, а підпорядковане йому управління 
стало називатись Головним управлінням чорноморського флоту і пор-
тів22. На початку 1885 р. були затверджені нова структура та штати 
морського відомства, флотів і портових управлінь, за якими морські 
сили чорного і каспійського морів були об’єднані під єдиним коман-
дуванням. Миколаїв зберіг за собою статус головного порту, в якому 
було розташовано Головне управління чорноморського і каспійсько-
го флотів на чолі із Головним командиром флоту і портів чорного і 
каспійського морів23. у 1891 р. об’єднане командування флотами було 
розділене. управління каспійською флотилією перевели до м. Баку24. 
З кінця ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. суднобудування в Миколаєві про-
йшло декілька етапів: вітрильний, паровий, залізний і броненосний. 
Наприкінці ХІХ ст. у Миколаєві збудовано два великих суднобудівних 
заводи з іноземним і російським капіталом у статутних фондах. у Ми-
колаєві жили і працювали Головні командири чорноморського флоту і 
портів, адмірали: І. І. де Траверсе, М. л. Язиков, о. С. Грейг, М. п. ла-
зарєв, М. Б. Берх, М. Ф. Метлін, о. І. панфілов, Г. І. Бутаков, Б. о. фон 
Глазенап, М. а. аркас, М. п. Манганарі, о. о. пещуров, р. а. Гренк-
віст, М. в. копитов, С. п. Тиртов25. Як Миколаївські і Севастопольські 
військові губернатори, вони реалізовували політику уряду російської 
імперії у підпорядкованому регіоні, наглядали за діяльністю установ 
місцевого самоврядування, судами, вирішували питання політичного, 
економічного, соціально-культурного розвитку, благоустрою міст і се-
лищ. 

у 1895–1896 рр. командування чорноморським флотом було пере-
міщено з Миколаєва до Севастополя разом із більшістю установ мор-
ського відомства. однак, Центральний чорноморський архів, у якому 
за більш ніж століття відклалися документи усіх установ морського 
відомства, що підпорядковувались Головному командирові чорномор-
ського флоту і портів, залишився у Миколаєві.

у передмові до фонду № 362 “черноморский Центральный военно-
Морской архив” російського державного архіву військово-Морського 
Флоту26 зазначено, що з 1831 р. архів мав назву архів штабу чорно-
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морського флоту і портів і підпорядковувався штабу Головного управ-
ління чорноморського флоту і портів, що розміщувався у Миколаєві27. 
1860 р. архів реорганізовано у портовий архів, він отримав назву архів 
Миколаївського порту (або Миколаївський портовий архів)28, з 1871 р. 
архів підпорядковано канцелярії Головного командира Миколаївсько-
го порту29. у період 1886–1900 рр. архів підпорядковувався Штабу 
флоту і портів чорного і каспійського морів30. З червня 1900 р. архів 
перейшов у відання портової контори і отримав назву чорноморський 
Центральний військово-морський архів. Так він називався до 1920 р.31 
З 1920 р. архів перейменовано на Головний морський архів чорномор-
ського флоту у Миколаєві32. 

Документи Центрального чорноморського архіву, крім історії чор-
номорського флоту, портів чорного моря, розвитку суднобудування 
на півдні україни, відбивали ще й історію усього причорноморського 
регіону україни, його міст і селищ, життя населення, яке, мешкаючи 
у “гнізді російського чорноморського флоту”, рішеннями уряду росій-
ської імперії було приречене служити в чорноморському флоті, працю-
вати в адміралтействах, на інших підприємствах морського відомства, 
утримувати на власний кошт війська, розташовані у межах губернатор-
ства, виконувати військову, квартирну та гужову повинності33. у Мико-
лаєві і Севастополі навіть підприємці брали підряди на підприємствах 
морського відомства, а місцеве купецтво займалося виключно постав-
ками для адміралтейств. Наприкінці ХІХ ст. історик Г. Ге написав, що 
у Миколаєві “цивільна громадськість відсувалась на задній план”34, а 
адмірал М. в. копитов указав, що “населення міста Миколаєва дуже 
бідне, міські податки доведені до вищої, установленої законом нор-
ми”35. Таке становище жителів було типовим для населених пунктів, 
приписаних до морського відомства.

отже, неможливо переоцінити значення документів Центрального 
чорноморського архіву для об’єктивного і всебічного висвітлення істо-
рії півдня україни ХІХ ст., чорноморського флоту, кораблі для якого 
будувались на миколаївських верф’ях.

у Миколаєві за розпорядженням адмірала М. п. лазарєва від 
3 травня 1844 р. було засновано міський архів “загальний для всіх при-
сутствених місць, з призначенням для завідування справами його осо-
бливого чиновника із повною відповідальністю за цілісність і порядок в 
зберіганні тих справ”36. у міському архіві відкладались документи кан-
целярії Миколаївського і Севастопольського військового губернатора, 
Миколаївської міської думи, поліції, магістрату, управ, інших міських 
установ, а також документи присутствених місць Севастополя, військо-
вих частин і команд, розквартированих у межах військового губерна-
торства. Іноді установи передавали документи на зберігання не за на-
лежністю, тому час від часу архіви обмінювались справами між собою, 
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утворювались спеціальні комісії для розбору та експертизи цінності до-
кументів в обох архівах, виділення нецінних документів до знищення. 

Фонди обох архівів значно зростали не лише через їх планомірне 
поповнення, а й через реорганізацію установ як міського самоуправ-
ління, так і морського відомства. однак були випадки, коли документи 
вилучалися з архівів і відправлялися на зберігання до інших архівних 
установ. Так, 1862 р. спеціальна комісія відібрала цінні документи вій-
ськових установ і відправила їх на зберігання до Херсонського губерн-
ського гарнізону внутрішньої варти. у 1866 р. були відібрані цінні ар-
хівні документи прокурорської камери м. Миколаєва і відправлені на 
зберігання до Московського архіву Міністерства юстиції. Центральний 
чорноморський архів (або як він називався перед 1900 р. – Миколаїв-
ський портовий архів) у зв’язку із переведенням управління чорномор-
ського флоту з Миколаєва до Севастополя значно збагатив свої фонди 
завдяки надходженню документів реорганізованих установ морського 
відомства і став іменуватися чорноморським центральним військово-
морським архівом. Звертає на себе увагу резолюція Миколаївського 
градоначальника к. М. Тикоцького на листі від Штабу чорноморського 
флоту, який 1901 р. просив передати для аналізу документи про землі 
морського відомства у м. Севастополь. На проханні Штабу Тикоцький 
зазначив, що документи можуть бути передані для дослідження, але за 
умови їх подальшого постійного зберігання в Центральному чорномор-
ському архіві в Миколаєві (Док. № 1).

Зі встановленням радянської влади в січні 1920 р. архіви Мико-
лаєва були націоналізовані і передані у відання музейної секції Ми-
колаївського губернського відділу народної освіти, при якій 19 серп-
ня 1920 р. була утворена архівна комісія. 9 травня 1921 р. відбулось 
спільне засідання архівної комісії за участю представників губернсько-
го відділу народної освіти, а також міського і Центрального чорно-
морського військово-морського архівів. у постанові, прийнятій на за-
сіданні, вказувалось: “…визнати становище, в якому зараз знаходиться 
архівна справа, ненормальним і негайно прийняти енергійні заходи до 
його упорядкування. Для чого визнано необхідним створити архівний 
підвідділ при політико-освітньому відділі губнаросвіти…”37. при під-
відділі була утворена губернська архівна секція, яка стала керівним ко-
ординаційним центром усієї архівної мережі Миколаївської губернії. Із 
ліквідацією Миколаївської губернії 22 листопада 1922 р. повітовий ко-
мунальний відділ, у віданні якого опинився міський архів, перетворив 
його архівосховища на склад комунального майна, зі стелажів архіву 
виготовили прилавки для крамниць, а документи звалили на підлогу. 

постраждав і Центральний чорноморський військово-морський ар-
хів, з якого 1924 р. за розпорядженням Главморархіву СрСр було ви-
лучено цінні справи (Док. № 2). 
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10 жовтня 1923 р. Миколаївське відділення Севастопольського вій-
ськово-морського порту звернулося до Головного морського архіву: 
“Згідно припису Морарха вiд 07 вересня ц.р. № 18594, що спирається 
на наказ по флоту і Моркому № 329 від 11.08.23 р., Миквідділення 
Севвійськпорту повідомляє: для відправки майна Центрального архіву 
чФ в петроград, що охоплює період часу з кінця 18 століття аж до по-
ловини першої чверті 20[-го ст.], тобто все, що належить до [до]рево-
люційного часу, представляє вантаж , визначений комісією в круглих 
цифрах до 7200 пудів. Для відправки такого цінного майна необхідно 
виготовити дерев’яні ящики в кількості 800 штук”. Загальна сума, не-
обхідна для проведення переміщення фондів була визначена в 413 чер-
вонців. у листі Головного морського архіву начальнику Морштареспа 
від 26 листопада 1923 р. йшлося про таке: “Морштаресп від 12.02.23 р. 
за № 170827 запропонував рвС чС: “прийняти дійсні заходи до впо-
рядкування портових архівів в Севастополі та Миколаєві , маючи на 
увазі , що відповідно до нового положення та штату , зазначеним ар-
хівам присвоєно значення лише поточно-довідкових архівів , при чому 
історичний архів чорноморського флоту в Миколаєві має бути тепер 
же підготовлений до відправки в петроград”38. 

Таким чином, 1924 р. вперше були вивезені частини фондів Цен-
трального чорноморського архіву з Миколаєва до петрограда. Як за-
значено у “переліку архівних матеріалів, що їх вивезено з Централь-
ного чорноморського архіву”, підготовленому к. й. осиповою та 
М. к. калитою, обсяг вивезеного складав 85 справ та 327 книг, що 
вмістилися у 459 в’язок. у примітці укладачі “переліку…” зазначили: 
“Можна гадати, що вивезений архівний матеріал підбирався за окре-
мими питаннями й забиралися найцінніші справи” (Док. № 2), але по-
вністю наказ у 1924 р. так і не був виконаний, і ще 10 років архіви 
чорноморського флоту зберігалися в Миколаєві. М. Є. Малевинська 
зазначає, що у 1920 х рр. документи вивозилися не лише з Миколаєва, 
а й інших архівів Балтійського, каспійського флотів, з Далекого Сходу 
та півночі.

10 вересня 1925 р. президія Миколаївського окружного виконкому 
ухвалила постанову про організацію Миколаївського окружного архів-
ного управління, яке розпочало обстеження архівів у м. Миколаїв та 
Миколаївському окрузі і переміщення їх до окружного архіву39. Штат 
управління складався із 6 осіб, очолювала управління к. й. осипова. До 
кінця 1927 р. у сховищах окружного архівного управління було скон-
центровано документи державних установ м. Миколаєва, які існували у 
дореволюційний період (до 1917 р.), а також у 1917–1921 рр. у травні 
1928 р. співробітниками окружного архівного управління С. п. кості-
ним, М. к. калитою та І. Я. лучинським описано документи Централь-
ного чорноморського військово-морського архіву (Док. № 13), який на 



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТальНІ НариСи174

той час розташовувався на території сучасного суднобудівного заводу 
ім. 61 комунара, тобто колишнього адміралтейства. при описуванні 
архівісти більше звертали увагу на цінність документів архіву для іс-
торії м. Миколаїв і у характеристиках фондів надали стислі відомості 
про зміст деяких справ, які відбивали історію міста. обсяг документів 
архіву був виміряний не у кількості справ, а в лінійних метрах: до спис-
ку внесено 194 фонди на 1889,35 лінійних метрів.

1 жовтня 1930 р. Миколаївське окружне архівне управління в 
зв’язку з ліквідацією округу реорганізовано в місцеве архівне управ-
ління, повноваження якого поширювалися на територію колишнього 
Миколаївського округу40. у 1932 р. згідно з новим адміністративно-те-
риторіальним поділом україни створювались області, а в них обласні 
архівні управління. Миколаїв увійшов до складу одеської області. у 
лютому того ж року Миколаївське місцеве архівне управління реор-
ганізовано в Миколаївський державний історичний архів, підпорядко-
ваний одеській обласній архівній управі. 8 серпня 1932 р. на посаду 
директора архіву призначено Семена Захаровича каткова.

у січні 1923 р. для загального керівництва архівної справою в 
україні при всеукраїнському центральному виконавчому комітето-
ві засноване Центральне архівне управління (Цау уСрр)41. 1929 р. 
при Центральному виконавчому комітеті СрСр створене Центральне 
архівне управління СрСр (Цау СрСр), яке мало на меті здійснення 
загального управління й об’єднання діяльності центральних архівних 
управлінь союзних республік щодо завідування фондами загальносоюз-
ного значення42. Такого значення набули для керівництва СрСр і фон-
ди Центрального чорноморського військово-морського архіву. 2 липня 
1933 р. представники Цау СрСр (лунц), Цау уСрр (Герасименко) 
та Морських Сил (оробець) уклали протокол, за яким існування архі-
ву припинялося, а його фонди розподілялися між Цау уСрр та Цау 
СрСр (Док. № 3). Наведені у протоколі фонди передбачалося передати 
до Цау уСрр, а усі інші до ленінградського обласного морського іс-
торичного архіву (лоМІа)43. 15 квітня 1934 р. Цау уСрр повідомило 
директора Миколаївського державного історичного архіву С. З. кат-
кова про існування цього протоколу, приїзд представника лоМІа 
І. Т. Швецова та надало вказівку прийняти на зберігання наведені у 
протоколі фонди (Док. № 4). 

22 квітня 1934 р. катков відповів Цау уСрр, що Швецов, як вияви-
лося, вже два місяці проводив роботи в Центральному чорноморському 
архіві. прибувши до Миколаєва, Швецов проігнорував Миколаївський 
державний історичний архів і звернувся безпосередньо до керівництва 
порту, яке також не зважило ні на керівництво Цау уСрр, ні на міс-
цевий архів і дозволило Швецову безконтрольно розпоряджатися до-
кументами архіву. Швецов найняв робочих з порту і заводу, які аби як 
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збивали ящики і складали до них архівні справи. Ніякого відбору фон-
дів відповідно до протоколу не здійснювалося, не звірялися справи й з 
описами фондів. Швецов відкидав для місцевого архіву окремі справи 
на свій розсуд, а каткову заявив, що у разі виявлення передбачених 
протоколом для Цау уСрр справ у ленінграді, ті будуть повернуті до 
Миколаєва. катков цілком слушно зауважив, що ставлення Швецова до 
архівних документів “загрожує знищенням великої історичної ціннос-
ті архівних матеріалів, що відбивають історію всього чорноморського 
воєнного флоту”. він не був впевненим, що Цау СрСр колись по-
верне передбачені протоколом до передавання Цау уСрр архівні до-
кументи, якщо вони будуть вивезені до ленінграду (Док. № 5). 

у травні 1934 р. у Миколаєві працювала комісія з представників 
Цау уСрр (альперович, Гудзенко) та Миколаївського державного іс-
торичного архіву (катков, ронжес), яка підтвердила, що “пакування 
здійснювалось варварським способом”. Натомість Швецов заявив, що 
така вказівка йому була надана Цау СрСр. На той момент він вже 
відправив до ленінграду шість залізничних вагонів документів Цен-
трального чорноморського архіву. в акті від 8 травня 1934 р. комісія 
констатувала як порушення домовленостей, передбачених протоколом, 
так й “порушення прерогативи Цау уСрр”. Швецов від підписання 
акта відмовився (Док. № 6).

1 червня 1934 р. катков телеграмою повідомив Цау уСрр про 
відправку Швецовим до ленінграду ще п’яти залізничних вагонів до-
кументів (разом 11 вагонів) Центрального чорноморського архіву 
(Док. № 7). Цау уСрр надало розпорядження прийняти на зберігання 
ті документи, що лишилися у приміщеннях архіву (Док. № 8). 5 червня 
1934 р. до Миколаєва прибув представник одеської обласної архівної 
управи в. С. алєксєєв, у присутності якого представник управління 
Миколаївського військового порту Н. Н. Холмогоров та І. Т. Швецов 
здали, а співробітники Миколаївського державного історичного архіву 
С. З. катков, а. о. Шаповалова, Н. М. Хлопкова прийняли на зберіган-
ня справи колишнього Центрального чорноморського архіву. проте з 
передбачених протоколом документів чотири фонди не були передані 
зовсім, а з інших залишено лише окремі справи44. 6 червня 1934 р. кат-
ков надіслав телеграму до Москви Цау СрСр із проханням перевірити, 
чи прибули до ленінграду відправлені з Миколаєва 11 вагонів з доку-
ментами (Док. № 9). 9 червня 1934 р. миколаївські архівісти пішли на 
завод, щоб забрати передані їм залишки Центрального чорноморського 
архіву. вони чекали з ранку до шостої години вечора, але керівництво 
порту так і не надало обіцяний для перевезення документів транспорт. 
Те ж саме повторилося й 11 червня45. 

катков у відчаї написав листа до газети “правда” під назвою “кто 
ответит?” (Док. № 10, № 11). він вважав, що ситуація, яка склалася 
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із вивезенням документів Центрального чорноморського архіву з Ми-
колаєва, мала стати відомою усьому радянському Союзові. Декілька 
фраз із цього листа звертають на себе увагу, а саме про те, що Швецов 
“вперто наполягав, що виконує розпорядження свого колишнього на-
чальства”, але “яку установку дав з цього питання член комісії від Цау 
СрСр тов. лунц командированому ним гр. Швецову важко тут судити”. 
катков вимагав розслідування і пролетарського суду та покарання ви-
нним.

після цього листа каткова Цау СрСр нічого не залишалося, як 
призначити службове розслідування (23 червня 1934 р.). в. С. алєк-
сєєва викликали до Москви з усіма актами і виписками про найваж-
ливіші фонди архіву46. Цау СрСр надало розпорядження за рахунок 
лоМІа (лоЦІа) негайно повернути до Миколаївського державного іс-
торичного архіву справи, передбачені протоколом від 2 липня 1933 р.47 
21 липня 1934 р. військовий відділ Цау СрСр відповів С. З. каткову, 
що фактів викрадення документів під час їх перевезення не встанов-
лено, на І. Т. Швецова накладено адміністративне стягнення за неза-
довільне пакування документів, а невиявлені документи, що належать 
Цау уСрр, у разі їх знайдення, будуть відправлені до Миколаєва 
(Док. № 12). однак, громадянська позиція каткова не обійшлася без 
наслідків для нього: вже 27 серпня 1934 р. його було переведено на 
іншу посаду, щоправда керівну, але згодом арештовано, звинувачено 
у “двурушничестве”, троцькізмі, підривній діяльності і засуджено до 
п’яти років заслання до казахстану. під час реабілітації жодних відо-
мостей про подальшу долю С. З. каткова не виявлено (Док. № 14).

За радянських часів найбільш масштабне виявлення і копіювання 
документів здійснювалось під час написання “Історії міст і сіл украї-
ни”, головну редакційну колегію якої очолював видатний український 
вчений, доктор історичних наук, академік Національної академії наук 
україни петро Тимофійович Тронько. Щоправда наприкінці 1960-х – у 
1970-х рр., коли виходили книги “Історії міст і сіл україни”, підхід як 
до висвітлення історії україни, так і до виявлення і копіювання до-
кументів не міг бути іншим ніж у руслі марксистсько-ленінської іс-
торичної науки. Тож переважно виявлялися документи про боротьбу 
селянства та робітничого класу, революційний рух, громадянську ві-
йну тощо. однак, було виявлено значну кількість цінних документів, 
що відбивали історію заселення міст і селищ півдня україни, розвиток 
економіки, у тому числі суднобудування, культури й освіти, з історії 
чорноморського флоту, російсько-турецьких війн. Мікрофільми цих 
документів поповнили фонди державних архівів Миколаївської облас-
ті, м. Севастополя та інших архівів україни. вже давно змінилася те-
матика досліджень і підходи до висвітлення історії. Сьогодні істориків 
цікавлять нові теми історичних досліджень, виникала ідея й про нове 
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видання “Історії міст і сіл україни”. поодинокі дослідники за власний 
кошт їздять до Санкт-петербурга, щоб вивчати історію півдня укра-
їни в центральних російських архівах. у березні 2013 р. в Миколаєві 
відбулася перша спільна виставка документів з історії суднобудування 
з фондів російського державного архіву військово-Морського Флоту, 
державних архівів Миколаївської, одеської та Херсонської областей. 
однак масштабної державної програми, фінансованої за державний 
кошт, яка б передбачала планомірне виявлення документів з історії 
півдня україни в архівах російської Федерації, укладання довідників, 
створення баз даних, копіювання документів, так і не було реалізовано. 
Між тим за радянських часів постраждали не лише архіви Миколаїв-
щини, а й одещини та інших регіонів україни, з яких до центральних 
архівів у Москві і ленінграді вивозилися фонди “загальносоюзного 
значення”. потреба у відновленні історичної пам’яті народів україни 
визначає необхідність створення такої програми та виділення держав-
ного фінансування для її реалізації, розвитку співпраці із Федеральним 
архівним агентством російської Федерації та архівами росії щодо роз-
роблення фондів, вивезених з українських архівів за радянських часів, 
одна частина з яких є спільною спадщиною україни і росії, а щодо дру-
гої частини україна могла б порушити питання про їх копіювання або 
повернення оригіналів. Безперечно, автор статті цілком погоджується 
із думкою М. Є. Малевинської, висловленою у її листі, про доброчесну 
працю архівістів, які протягом 80 років доклали значних зусиль, щоб 
зберегти архівні документи. потрібен наступний спільний крок архівіс-
тів обох держав: удоступнення документів дослідникам для відкриття 
історичної правди і заповнення “білих плям” в історії україни.
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№ 1
Лист Штабу чорноморського флоту і портів чорного моря

миколаївському градоначальнику про передачу справ про землі
м. севастополь з Центрального чорноморського архіву до міського

архіву м. миколаїв 
від 4 липня 1901 р.

ШТаБ
чЕрНоМорСкоГо ФлоТа

и
порТов чЕрНоГо МорЯ

4 июля 1901 года
№ 5040

г. Севастополь

Николаевскому градоначальнику

рЕЗолЮЦиЯ: Можно с этим согласиться, 
но при условии постоянного хранения дел в 
Николаевском Центральном черноморском 
архиве [слово неразборчиво] временной пе-
редаче их в Севастополь. кМТ. [карл Михай-
лович Тикоцкий] 

председатель комиссии для выяснения прав Морского ведомства на 
земли в пределах Севастопольского Градоначальства рапортом от 23-го июня 
сего года за № 36 донес Главному командиру черноморского флота и портов 
черного моря, что в ряду описей дел бывшего архива Николаевского пор-
та, а ныне черноморского Центрального военно-Морского архива, имеется 
опись под № 76, по которой числится 409 дел канцелярии Николаевского 
военного Губернатора. все эти дела, как видно из надписи, сделанной в кон-
це описи, в 1882 году переданы были в Николаевский Городовой архив, где 
и по настоящее время находятся. Между тем, 63 дела из означенной описи, 
поименованные в особой описи, при сем препровождаемой, имеют прямое 
отношение к истории черноморского флота, а из них 45 дел, в описи отдель-
но отмеченных, необходимы и для комиссии по выяснению прав Морского 
ведомства на Севастопольские земли. в виду этого и согласно поручению 
Его превосходительства Главного командира, Штаб черноморского флота 
и портов черного моря просит ваше превосходительство не признаете ли 
возможным сделать распоряжение о передаче навсегда из Николаевского Го-
родового архива в черноморский Центральный военно-Морской архив 63 
дел, касающихся черноморского флота и перечисленных в прилагаемой опи-
си, с тем, что черноморский военно-Морской архив, получив эти дела, от 
себя уже перешлет в Севастополь, в распоряжение вышеупомянутой комис-
сии на время надобности, те дела, которые в описи особо отмечены.
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о последующем Штаб черноморского флота покорнейше просит ваше 
превосходительство его уведомить.

Начальник Штаба,
 контр-адмирал  [подпись, личность подписавшего не установлена]

Делопроизводитель  [подпись, личность подписавшего не установлена]

Державний архів Миколаївської області, ф. 229 “Канцелярія Миколаївського військо-
вого губернатора”, оп. 1, спр. 26, арк. 5. Російською мовою. Оригінал.

№ 2
Перелік архівних фондів, вивезених з Центрального чорноморського 

архіву до Главморархіва срср у 1924 р.

пЕрЕлІк арХІвНиХ МаТЕрІалІв, Що ЇХ вивЕЗЕНо З ЦЕНТральНоГо
чорНоМорСькоГо арХІву

Згідно пропозиції Главморархіва СрСр від 18 лютого 1924 року № 1897 
на його адресу було відправлено по накладним № 1–85 справ 459 в’язок та 
книг 327, які було упаковано в 85 скринь. вивезений матеріал складається з 
таких фондів:

1. Николаевского адмиралтейского правления за 1782–1806 гг.
2. Николаевской портовой конторы и портового управления за 1790–

1809 гг.
3. аудиториата черноморского Штаба за 1797–1849 гг.
4. конторы Главного командира черноморского флота и портов – 1800–

1806 гг.
5. То же по інтендантству и Департаменту – 1787–1829 гг.
6. канцелярия Главного командира флотських экипажей в г. Николаеве 

за 1831–1846 гг.
7. артиллерийской экспедиции за 1789–1836 гг.
8. кораблестроительной экспедиции за 1833–1861 гг.
9. исполнительной экспедиции по части кораблестроения – 1803–1831 гг.

строительной – 1803–1830 гг.
интендантской – 1798–1830 гг.

приМІТка: Можна гадати, що вивезений архівний матеріал підбирався за окре-
мими питаннями й забиралися найцінніші справи.

Зав.Микол.окр.архів.управління  /оСипова/
Діловод  /М.калиТа/

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 40. Українською і російською мовами. Оригінал.
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№ 3
Протокол засідання комісії, створеної ЦаУ ссср для вирішення

питання розподілення і вивезення фондів Центрального
чорноморського архіву від 2 липня 1933 р.

проТокол
ЗаСЕДаНиЯ коМиССии орГаНиЗоваННой Ц.а.у. СССр по вопроСу

по раСпрЕДЕлЕНиЮ и вЫвоЗу арХивНЫХ ФоНДов БЫвШЕГо
ЦЕНТральНоГо чЕрНоМорСкоГо арХива в Г. НиколаЕвЕ 

оТ 2/VII [2 июля]–1933 ГоДа

приСуТСТвовали: председатель и представитель Цау СССр – 
луНЦ и. в., представитель Цау уССр – 
ГЕраСиМЕНко Ф. а., представитель Морских
Сил и Никвоенпорта – ороБЕЦ Н. Н.

1.комиссия в выше указанном составе рассмотрев все имеющиеся в ее 
распоряжении справочные материалы архива /описи фондов, алфавиты к опи-
сям/ и ознакомившись с содержанием самих архивных фондов, пришла к сле-
дующим выводам:

арХивНЫЕ ФоНДЫ и чаСТи НЕкоТорЫХ ФоНДов
1. управление адмиралтейскими казенными селениями 187 единиц хра-

нения  ....................................................................................................... 1800–1863
2. Дирекция Богоявленских фабрик  ............................................ 1823–1836

29 ед. хранения
3. Заведующего казенными садами г. Николаева  ..................... 1867–1883

114 ед. хранения
4. канцелярия черноморского департамента по части Богоявленских

фабрик  ..................................................................................................... 1829–1831
10 ед. хранения

5. канцелярия обер-интенданта черноморского флота по части
Богоявленских фабрик  .......................................................................... 1824–1850
18 ед. хранения

6. То же по части садов  ................................................................ 1833–1850
24 ед. хранения

7. канцелярия строения г. Николаева  ......................................... 1787–1798
227 ед. хранения

8. канцелярия черноморского Департамента по гражданской
части  ......................................................................................................... 1799–1835

9. инвалидные хутора г. Николаева  ............................................ 1860–1876
34 ед. хранения

10. Николаевский военный губернатор  ...................................... 1805–1836
63 ед. хранения

11. канатний завод  ........................................................................ 1896–1907
9 ед. Хранения

передать на постоянное хранение в Цау уССр.
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II. все остальные фонды и части фондов передаются на постоянное хра-
нение в Морской исторический архив лоМиа.

ІІІ. отдельное оборудование архива передать в распоряжение Цау уССр 
для использования Николаевским Государственным историческим архивом. 
ввиду возражений со стороны члена комиссии представителя Никвоенпорта 
тов. ороБЕЦ вопрос этот передать для окончательного разрешения в Цау 
СССр и высшего Морского командования.

поДпиСи: /луНЦ/
 /ГЕраСиМЕНко/
 /ороБЕЦ/

Державний архів Миколаївської області, ф. Р–87 “Миколаївський державний іс-
торичний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 2. Українською мовою. Копія.

№ 4
Лист Центральної архівної Управи Урср до миколаївського державного 

історичного архіву з вказівкою прийняти на зберігання документи
Центрального чорноморського архіву від 15 квітня 1934 р.

Штамп
всеукраїнський
ЦЕНТральНий

викоНавчий коМІТЕТ
рад робітничо-Селянських 

червоно-армійськ. Депутатів.
Центральне архівне управління уСрр

15/IV [15 квітня] 1934 р.
Харків, вул. вільної академії, 6

Телеф. 4–13
ДирЕкТору МиколаЇвСькоГо ДЕржавНоГо

ІСТоричНоГо арХІву
к-я одеській обласній архівній управі

За повідомленням Цау СрСр, до Миколаєва мав виїхати співробітник 
Морського архіву ленінградського відділу Центрального Історичного архіву 
т. ШвЕЦов для організаційний робіт по відправці Миколаївським воєнним 
портом архівних матеріалів порту до ленінграду.

повідомте: 1) чи такі матеріали вже відправлено.
2) чи передано до Миколаївського ДІа [державного історичного архіву] 

матеріали порту, які перераховано в копії протоколу.
Якщо матеріали, що їх потрібно згідно протоколу, передати Цау уСрр, 

досі не передано, організуйте їх прийом до в[ашого] архіву.

ЗаСТ.кЕрІвНичоГо ЦЕНТральНоЇ
арХІвНоЇ управи уСрр /СЕНчЕНко/

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 1. Українською мовою. Оригінал.
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№ 5
доповідна записка директора миколаївського державного історичного 

архіву с. з. Каткова до Центрального архівного управління Усрр
про вилучення документів Центрального чорноморського архіву

з миколаєва 
від 22 квітня 1934 р.

До ЦЕНТральНоГо арХІвНоГо управлІННЯ
      м. Харків
копія: оБлаСНоЇ арХІвНоЇ управи
      м. одеса
На в/№ 03/71 від 15/IV–34 р. [15 квітня 1934 року]

ДоповІДНа ЗапиСка

ДирЕкТора МиколаЇвСькоГо
ДЕржавНоГо ІСТоричНоГо арХІва
к а Т к о в а С. З.

19-го квітня 1934 року ми одержали від Цау уСрр листа про те, що 
до м. Миколаєва виїхав представник ленінградського Історичного архіву 
тов. Швецов для прийняття та відправки матеріалів “чорНоМорСькоГо 
арХІву”, при чому Мик.[олаївському] Державному Історичному архіву до-
ручається прийняти архівні матеріали, які за протоколом, доданим до в [ва-
шого]/листа належать до передачі Цау уСрр.

коли я з’явився до управління Мик. [олаївського] воєнного порта у віда-
нні якого знаходився до цього часу “чорноморський архів” виявилося, що ро-
боти по відправці провадяться вже на протязі 2-х місяців. Тов. Швецов, при-
їхавши до м. Миколаїв, звернувся безпосередньо до управління воєн.[ного] 
порта, не знайшовши потрібним навіть повідомити Мик.[олаївський] Держ.
[авний] Історичний архів про роботи.

в сучасний [мо]мент справа з вказаними матеріалами знаходиться в та-
кому стані:

робітники воєн[ного] порту під керівництвом самого т. Швецова, в ціл-
ком хаотичному безпорядкові, пакують архівні матеріали в ящики розміром 
до 2-х метрів завдовжки та біля 1 метра висотою, при чому ящики ці збито 
з якихось скалок, так що матеріали в більшості залишаються майже зовсім 
розкритими; крім того ці ящики, через велику вагу запакованих в них архів-
них матеріалів, не витримують перегрузки і є велика небезпека в тому, що 
до міста буде доставлено просто розсип, замість великої історичної цінності 
архівних фондів, що відправляються.

Що ж до матеріалів, які нам доручено прийняти до Миколаївського Дер-
жавного Історичного архіву, то те, що відкладає т. Швецов, за його власним 
виразом “если я обнаруживаю”, являє з себе не ті фонди, що вказано в списку, 
зі вказанням кількості одиниць та років, а якісь розрізнені справи, так що, 
коли ви все ж таки запропонуєте прийняти ці матеріали, то ми прийматимемо 
їх лише за лінійним розміром, а не за належним порядком.
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при чому т. Швецов також заявляє, що він відбирає наші матеріали не 
детально, та що коли “обнаружатся” такі в ленінграді, то вони будуть повер-
нені до Цау уСрр.

Нам же самим зараз приступати до відбору вказаних фондів немає ніякої 
змоги, через те, що майже на 70-80 % матеріали вже упаковано в ящиках і 
нам доведеться прийняти лише ті матеріали, що залишаться після остаточної 
вигрузки упакованих т. Швецовим матеріалів.

в той час, як перед архівними органами стоїть завдання утворити іс-
торично-документальну базу для складання історії класової боротьби про-
летаріату, історії громадянської війни та історії соціалістичного будівництва, 
вважаю, що таке становище загрожує знищенням великої історичної цінності 
архівних матеріалів, що відбивають історію всього чорноморського воєнного 
флоту.

Щодо зауваження т. Швецова, що матеріали в разі виявлення їх в м. ле-
нінграді, будуть повернені до Цау уСрр, то по-перше, ми не впевнені, що 
вони дійсно будуть повернені, а не потраплять до утилю, а по-друге, це буде 
даремна витрата державних коштів.

відносно стелажного устаткування, то виявлено, що військовий порт вже 
розбирає його та матеріал забирає, а не передає Мик.[олаївському] Держіс-
тархіву.

прошу Цау уСрр терміново звернути увагу на це неприпустиме явище 
та вжити заходів до його своєчасної ліквідації та збереження великої істо-
ричної цінності у вигляді вказаних арх.[івних] матеріалів, аби не трапилося 
явища, подібного до справи київського та полтавського архівів, про що сво-
єчасно інформувала нас одеська обласна архівна управа /підстава віднош.
[ення] оау [одеської архівної управи] № 108 13/ІІІ/.

прошу вас терміново відповісти та дати вказівки щодо виконання вашого 
доручення.

ДирЕкТор Мик.[олаївського] ДІа
[Державного Історичного архіву]  /каТков/

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 3–4. Українською мовою. Копія.

№ 6
акт про хід вилучення документів Центрального чорноморського архіву 

з миколаєва, укладений представниками Центрального архівного 
Управління Урср 8 травня 1934 р.

а к Т
Мы, представители Центрального архивного управления уССр – Зам. 

управляющего Цау т. альперович Д. Б. и научный работник Цау т. Гу-
дзенко, представители Николаевского Государственного исторического ар-
хива – директор т. катков и заместитель директора т. ронжес, в присутствии 
научного сотрудника ленинградского исторического архива т. Швецова – об-
следовавши архив черноморского порта выявили следующее:
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1. представитель лоЦиа т. Швецов приехавши в Николаев 17 февраля 
1934 г. не явившись в местные архивные органы и без ведома их сразу же 
приступил к упаковке всех архивных материалов черноморского архива, иг-
норируя протокол комиссии Цау СССр и Цау уССр от 2/VII–33 [2 июля 
1933 года].

2. после выявления факта упаковки и отправки всех материалов в Москву 
/Директором Николаевского Гос.[ударственного] ист.[орического] архива 
т. катковым 19/ IV–34 г. [19 апреля 1934 года]/ т. Швецов также не реагиро-
вал на заявления т. каткова о неправильной отправке материалов. во время 
обследования нами архива выявлено:

1) уже оправлено материалов в ночь под 1-е мая 6 вагонов.
2) Материал отправляется в ящиках абсолютно неприспособленных к 

этим материалам – ящики сколочены так, что свободно из них вынимаются 
материалы без распаковки. Много ящиков еще до погрузки их в вагоны 
рассыпались, этим самым повреждая материалы.

3) упаковка материалов производится без количественного учета матери-
алов в ящиках. опись при упаковке абсолютно не принималась во внимание, в 
общем упаковка производилась варварским способом вопреки существующим 
правилам и законам – мотивирует это т. Швецов тем, что ему была дана такая 
директива из Цау Союза.

4) рабочие по упаковке архива взяты просто из порта и вопрос о допуще-
нии их к работе в архиве ни с кем не согласован.

5) все вышеупомянутое свидетельствует о том, что материалы абсолютно 
не обеспечены охраной как от повреждений, так и от расхищения их.

6) все это также свидетельствует о нарушении прерогативы Центрально-
го архивного управления уССр, тем более, что т. Швецов ни одного раза не 
уведомил Цау уССр об отправке материалов из черноморского архива, так 
же не уведомил Цау о том, что он работает без представителя Цау уССр.

ЗаМЕСТиТЕль 
ЦЕНТральНоГо арХивНоГо управлЕНиЯ уССр  /альпЕрович/

НаучНЫй раБоТНик Цау уССр  /ГуДЗЕНко/

ДирЕкТор НиколаЕвСкоГо Г.и.а.  /каТков/
ЗаМ.ДирЕкТора НГиа  /роНжЕС/

прЕДСТавиТЕль лоЦиа т. Швецов от подписания акта отказался

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 24–25. Російською мовою. Копія.



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТальНІ НариСи 187

№ 7
телеграма директора миколаївського державного історичного
архіву с. з. Каткова до Центрального архівного Управління 

Урср від 1 червня 1934 р. про відмову і. т. Швецова передати
документи, передбачені протоколом ЦаУ срср 

ТЕлЕГраММа – МолНиЯ

ХаркІв вІльНоЇ акаДЕМІЇ 6

ЦЕНТральНоМу арХІвНоМу управлІННЮ

ШвЕЦов оТкаЗЫваЕТСЯ СДаТь чЕрНоМорСкий арХивНЫй Ма-
ТЕриал СоГлаСНо ваШЕГо оТНоШЕНиЯ пЯТНаДЦаТоГо апрЕ-
лЯ 03\71 СоСТавлЕНии рЕЕСТра оСТавШЕГоСЯ МаТЕриала НЕ-
СоГлаСЕН приСуТСТвоваТь оТкаЗЫваЕТСЯ поДпиСаТь акТ 
СДачи лЕНиНГраД оТправил оДиННаДЦаТь ваГоНов ТрЕТьЕГо 
МаЯ уЕЗжаЕТ жДу ТЕлЕГраФНоГо раСпорЯжЕНиЯ каТков

1\VI–34 [1 июня 1934 года]

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 7. Російською і української мовами. Копія.

№ 8
телеграма Центральної архівної Управи до миколаївського

державного історичного архіву від 3 червня 1934 р.
НиколаЕв ул ШЕвчЕНка 64

иСТарХив каТкову

154 Харькова 5041 22 2 15

На оСТавШиЕСЯ МаТЕриалІ СоСТавьТЕ опиСь ЗпТ акТ в какоМ 
СоСТоЯНии оНи приНЯТІ Тчк акТ приСлаТь Цау = СЕНчЕНко

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 8. Російською мовою. Оригінал.

№ 9
телеграма директора миколаївського державного історичного архіву 

с. з. Каткова до Центрального архівного Управління срср від 6 червня 
1934 р. з проханням перевірити прибуття до Ленінграду 11 вагонів із до-

кументами Центрального чорноморського архіву
МоСква улиЦа ДваДЦаТь пЯТоГо окТЯБрЯ пЯТНаДЦаТь

ЦЕНТрарХив СССр МакСакову

приМиТЕ МЕрЫ коМаНДироваНиЕМ МоСковСкоГо прЕД-
СТавиТЕлЯ лЕНиНГраД вЫЯСНЕНиЮ приБЫТиЯ ТуДа оДиННаД-
ЦаТи ваГоНов МаТЕриалов чЕрНоМорСкоГо арХива оТправ-
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лЕННЫХ [иЗ] НиколаЕва пЕрвоГо МаЯ пЯТь ДваДЦаТь пЯТоГо 
ШЕСТь и провЕркЕ СоСТоЯНиЯ МаТЕриалов.

МЕрЫ оХраНЫ пуТи НЕ оБЕСпЕчЕНЫ упаковка НЕуДовлЕТ-
вориТЕльНаЯ, оТправка БЕЗ акТов и опиСЕй.

важНоСТь МаТЕриалов оБЯЗЫваЕТ приНЯТиЮ МЕр

      НикиСТарХив каТков

из г. Николаева ул. Шевченко № 64
Николаевский Государственный исторический архив
6/VI–1934 р. 
№ 371

Державний архів Миколаївської області, ф. Р–87 “Миколаївський державний 
історичний архів”, оп. 1, спр. 69,арк. 11. Російською мовою. Оригінал.

№ 10
супроводжувальний лист від 15 червня 1934 р. № 397 до листа

“Кто ответит?” директора миколаївського державного історичного
архіву с. з. Каткова до редакції газети “Правда” 

в рЕДакЦиЮ ГаЗЕТЫ “правДа”
МоСква

при сем препровождаю письмо в редакцию по вопросу о черноморском 
архиве. Материалы, подтверждающие факты сигнализации, как Цау СССр, 
так же и Цау уССр имеются в делах Ник.[олаевского] Гос.[ударственного] 
исторического архива.

приложЕНиЕ: письмо на 4-х листах.

Директор Ник.[олаевского] Гиа
с комприветом  /каТков/

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 18. Російською мовою. Копія.

№ 11
Лист “Кто ответит?” директора миколаївського державного історичного 

архіву с. з. Каткова про висвітлення ситуації із вилученням
представником ЦаУ ссср і. т. Швецовим документів Центрального 

чорноморського архіву та вивезення їх з м. миколаєва до м. Ленінграду 
у 1934 р., направлений до редакції газети “Правда” 15 червня 1934 р.

кТо оТвЕТиТ?

“Спасая старые архивные документы, мы сохраня-
ем то оружие, при помощи которого рабочий класс 
вел, ведет и будет вести борьбу со своим классовым 
противником”
(М. Н. покровский)
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исторический спор двух ведомств о передаче архивных материалов Цен-
трального черноморского архива тянулся около 2-3-х лет, в результате этого 
была создана комиссия из представителей Цау СССр тов. лунца [и. в.], 
Цау урСр тов. Герасименко Ф. а.  и от управления Морских Сил Нико-
лаевского военного порта тов. оробца [Н. Н.], на которую была возложена 
ответственная задача по распределению черноморских архивных материалов 
сугубо-важного научно-политического значения.

вышеуказанная комиссия своим протоколом от 2/VII–33 г. [2 июля 1933 
года] постановила следующее: архивные фонды и части некоторых фондов за 
ниже следующие годы: 1800–1860, 1823–1836, 1867–1883, 1829–1831, 1824–
1835, 1833–1850, 1787–1798, 1799–1835, 1860–1867, 1805–1836, 1897–1901 
передать на хранение в Цау уССр, а все остальные фонды и части фондов 
передать на хранение Цау СССр – ленинградскому областному Морскому 
историческому архиву – “лоМиа”.

Создав исторический акт от 2/VII–33 г., скрепленный их подписями, 
ответственные работники т.т. лунц и Герасименко решили, что в этом на-
правлении сделали все.

об этом акте вспомнил ответственный работник лоМиа тов. луНЦ 
только в 1934 г. и направил в Николаев своего научного работника второго 
разряда гр. Швецова и. Т. в конце февраля или начале марта м-ца [месяца] 
с/г [сего года], который согласно полномочий лоМиа руководил и проводил 
эту весьма важную государственного значения работу по отбору и отправке 
материалов в лоМиа,

“Таинственное” пребывание этого научного работника ІІ-го разряда 
гр. Швецова и. Т. не было известно не только Николаевскому Государствен-
ному историческому архиву, но и соответствующим организациям.

Этот “большой человек” с мандатом лоМиа не считал нужным ставить 
в известность о своем пребывании соответствующие организации.

“Тайное” пребывание гр  Швецова было обнаружено Николаевским Гос.
[ударственным] историческим архивом согласно отношения Цау уССр от 
15/IV–34 г. [15 апреля 1934 года] за № 03/71.

Николаевский Гиа [Государственный исторический архив] посетив 
архивохранилище, где проводил работу гр. Швецов, обнаружил варварское 
отношение к архивным материалам: небрежная и невежественная упаковка, 
без описей и реестра, никакой проверки, согласно имевшихся описей, ящики 
самого худшего качества, каковые не могли гарантировать целость материа-
лов в пути, все эти обстоятельства понудили Николаевский Гиа срочно со-
общить обо всем Цау уССр и одесскому оау [областная архивная управа].

числа 7–8-го мая с/г [сего года] прибывшие представители Цау уССр 
подтвердили правильность сообщения Николаевского Гиа и в своем акте 
отметили все эти факты, т.-е. [то есть] варварское отношение к учету, упаковке 
и отправке этих весьма ценных материалов, проводимых гр. Швецовым и. Т., 
который упорно доказывал, что он выполняет распоряжения своего бывшего 
начальства, а так же заявил, что в таком виде 1-го мая отправил первую пар-
тию архивных материалов в количестве пяти вагонов. 

представители Цау уССр составили акт в присутствии гр. Швецова, ко-
торому было предложено подписать [акт], но он от подписи отказался. На 
этом закончилась работа представителей Цау уССр 7–8-го мая с/г [сего года] 
в г. Николаеве.
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29/V с/г [29 мая 1934 года] гр. Швецов явился в Николаевский Гиа и 
попросил принять оставшиеся материалы, при этом заявил, что он отправил 
вторую партию архивных материалов в количестве шести вагонов. итого 
одиннадцать вагонов архивных материалов были отправлены без описей и 
реестра, основной учет – это ящики с отсутствием учета содержимого этих 
ящиков, не говоря уже о качестве ящиков, из которых без всякого затрудне-
ния можно вынуть не только одно дело, но и даже целую вязку дел. какова 
дальнейшая судьба такого ценного большого количества архивного матери-
ала – неизвестно.

командированный научный работник ленинградского областного Мор-
ского исторического архива гр-н Швецов недооценил важности возложенной 
на него ответственной работы. какую установку дал по этому вопросу член 
комиссии от Цау СССр тов. лунц командированному им гр. Швецову трудно 
здесь судить, но совершившийся факт неоспорим, он должен стать гласнос-
тью по всему Советскому Союзу дабы предотвратить могущие быть такого 
рода безобразия.

что привело к этому? Наплевательское отношение к исполнению 
ответственных задач.

вождь нашей партии тов. Сталин на ХVII съезде партии в своем ис-
торическом докладе предупреждал о том, что на идеологическом фронте 
классовый враг еще не сов сем добит и применяет новые формы борьбы, а 
отсюда и вывод, что мы – коммунисты не должны ослаблять своей больше-
вистской бдительности, а наоборот, освещать все наши недостатки на основе 
Марксо-ленинской теории и вести непримиримую большевистскую борьбу со 
всеми, кто мешает нам проводить эти мероприятия в жизнь.

Считаю, что руководство Цау СССр займется этим делом и виновникам 
даст по заслугам, в этом есть необходимость ввиду того, что дело киевского 
и полтавского архивов не послужило уроком для некоторых архивных работ-
ников, ибо борьба за сохранение наших архивных материалов – есть борьба за 
базу создания истории фабрик и заводов.

пусть знает классовый враг, что исторический архивный материал явля-
ется одной из важных ценностей социалистической собственности и проле-
тарский суд может преподнести вполне заслуженную кару за такие действия.

г. Николаев
15-го июня 1934 г.

Директор
Николаевского Гиа [государственного исторического архива] /каТков/ 

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 19–21. Російською мовою. Копія.
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№ 12
Лист Центрального архівного Управління срср директору миколаїв-

ського державного історичного архіву с. з. Каткову із відповіддю на його 
звернення до редакції газети “Правда” від 21 липня 1934 р.

Цик СССр
Центральное архивное управление

воЕННЫй оТДЕл

Москва, 12, ул. 25 октября, 15 21 июля 1934 г. № в-73-4

ДирЕкТору НиколаЕвСкоГо
ГоСуДарСТвЕННоГо иСТоричЕСкоГо арХива

Тов. каТкову
На № 397 от 18.VI-c.г.[18 июня 1934 года]1

по поводу вашего письма, посланного в редакцию газеты “правда”, 
военный отдел Цау СССр сообщает, что по делу о перевозке из Николаева в 
ленинград Центрального черноморского архива было произведено обследо-
вание особой комиссией, назначенной распоряжением Ц. а. у. [Центрального 
архивного управления].

в результате этого обследования на тов. Швецова за неудовлетворитель-
ную организацию упаковки архивных материалов и за отсутствие связи с 
местными организациями наложено административное взыскание.

Данных о похищении отправленных материалов не установлено и 
прибывший груз в ленинград соответствовал упаковочному реестру, состав-
ленному Швецовым при отправке материалов из Николаева.

из подлежащих передаче Цау уССр не были обнаружены в г. Нико-
лаеве, при упаковке, материалы следующих трех фондов: 1. канатного за-
вода (9 ед. хр.), 2. канцелярии черноморского департамента по части Бого-
явленских фабрик (10 ед. хр.) и 3. канцелярии черноморского департамента 
по гражданской части. Цау СССр предложено директору ленинградского 
отделения Центрального исторического архива принять меры к выявлению 
при разборке перевезенных из Николаева дел, не заключаются ли в них 
материалы указанных трех фондов и о присылке их в Николаевский Гиа 
[Государственный исторический архив]. об этом сообщено Цау уССр.

Начальник военного отдела Цау СССр  /Буберг/

Державний  архів  Миколаївської  області,  ф.  Р–87  “Миколаївський  державний  істо-
ричний архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 31. Російською мовою. Оригінал.

1 Дату [18 июня 1934 года] вказано помилково, лист С. З. каткова зареєстрований 
15 червня 1934 р. у Миколаївському державному історичному архіві.
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№ 13
список фондів Центрального чорноморського архіву, описаних у травні 
1928 р. спеціалістами миколаївського Окружного архівного Управління 

інспектором-інструктором Костіним с. П., діловодом Калитою м. К.
та архівістом Лучинським і. я.1

(у списку вказано, що для визначення характеру матеріалів
переглядалося лише по декілька справ з кожного фонду)

№ за 
п. Назва фонду

крайні 
дати 

фонду

обсяг 
фонду у 
лінійних
 метрах

Стисла характеристика документів
у фонді

1 канцелярія буду-
вання міста Мико-
лаєва

1787–
1797

4,25 Замовлення матеріалів для будівни-
цтва суден типу запорізьких човнів; 
про розрахунки з підрядниками за 
виконання будівельних робіт у Бого-
явленську; про поселення у слободі 
воскресенській безпаспортних лю-
дей, присланих з катеринославсько-
го намісництва; відомості про кіль-
кість майстрових, нижчих воїнських 
чинів, поселян, полонених турок та 
мешканців Миколаєва і Богоявлен-
ська за 1790-1792 рр. тощо.

2 Миколаївське ад-
міралтейське прав-
ління

1792–
1797

5,5 журнали

3 управління чорно-
морських адмірал-
тейських поселень

1800–
1863

2,5 Списки господарів-одноосібників; 
судові справи; відомості про врожаї; 
статистичні матеріали про поселен-
ня Богоявленськ, покровськ, во-
скресенськ, калинівку і висунськ; 
документи про звільнення чорно-
морських адміралтейських поселян 
з морського відомства (1859); списки 
поселян; відомості про відведення 
земельних ділянок для будівнитцва 
будинків поселян; відомості про ви-
бори сільських старост; розпорядчі 
документи начальників з виконання 
робіт поселянами в Миколаївському 
адміралтействі тощо.

4 Дирекція Богояв-
ленських казенних 
фабрик

1823–
1835

1,0 Документи про виробництво снастей 
та вітрил для потреб чорноморсько-
го флоту.

5 канцелярія чорно-
морського департа-
менту
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№ за 
п. Назва фонду

крайні 
дати 

фонду

обсяг 
фонду у 
лінійних
 метрах

Стисла характеристика документів
у фонді

частина 1. розпо-
рядча.

1804–
1834

4,0 Документи про навчання юнг і гар-
демаринів в училищі флотських юнг 
та кадетському корпусі; про переве-
дення та звільнення від служби офі-
церів і чиновників; про замовлення 
машин для поглиблення фарватеру; 
листування про якість транспортних 
суден; про озброєння суден і човнів 
чорноморського флоту тощо.

частина 2. вико-
навча.

1806–
1832

11,5 Документи про пошук місця у Спась-
кому урочищі для спорудження елін-
гів для будівництва кораблів і фре-
гатів; про виконання робіт у чорно-
морських портах; про прихід і відхід 
комерційних суден тощо.

частина 3. Буді-
вельна.

1803–
1832

3,0 Документи про будівництво маяків 
на чорноморському та азовському 
узбережжі; про будівництво казарм у 
Севастополі та Ізмаїлі; про плануван-
ня вулиць у м. Миколаєві; про спо-
рудження у Миколаєві обсерваторії 
(плани, кошториси та документи про 
виконання робіт); про спорудження 
казенних будинків у чорноморських 
портах; про перебудову адміралтей-
ського собору у Миколаєві тощо.

частина 4. Госпо-
дарча.

1805–
1833

6,0 Характеристику документів не на-
ведено

[архівні матеріали 
по різних частинах]

1799–
1832

2,5 Документи про постачання матері-
алів і провіанту для чорноморських 
портів; укази Сенату про утворення 
Головного управління чорномор-
ського флоту і портів (1832) тощо.

6 чорноморська тим-
часова рахункова 
комісія

1823–
1826

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

7 канцелярія Голов-
ного командира 
чор номорського 
фло ту і портів
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№ за 
п. Назва фонду

крайні 
дати 

фонду

обсяг 
фонду у 
лінійних
 метрах

Стисла характеристика документів
у фонді

[журнали вхідних і 
вихідних паперів]

1832–
1844

1855–
1884

1812–
1832

13,5

12,5

листування про звільнення чорно-
морських адміралтейських поселян 
з морського відомства (1859–1860), 
документи про заснування адмірал-
тейських поселень у 1784 р.

Стіл 1-й 1824–
1853

8,0 Документи про підпорядкування по-
селян північної сторони м. Севасто-
поля адміністративному і поліцей-
ському управлінню Севастополь-
ського цивільного начальства; про 
ділянки землі чинів морського відом-
ства; листування про адміралтейські 
поселення тощо.

Стіл 2-й. 1830–
1860

8,0 Документи про затвердження Ге-
нерального плану Миколаївського 
адміралтейства; про землетрус у 
м. Миколаєві (1838); про придбання 
земель для морського відомства у 
м. Севастополь; листування про про-
екти креслень м. Севастополь (1838–
1840) тощо.

8 Штаб Головного 
ко мандира чорно-
морського флоту і 
портів

1875–
1885

120,5 Документи про призначення суден 
в плавання; про призначення пенсій 
відставним військовослужбовцям; 
про виключення осіб із морських 
нав чальних закладів тощо.

частина 1. розпо-
рядча.

1871–
1878

3,0 Характеристику документів не на-
ведено 

частина 2. Слідча. 1873–
1878

1,25 Характеристику документів не на-
ведено

9 канцелярія Началь-
ника Штабу управ-
ління чорноморсь-
кого флоту і портів

1832-
1860

10,0 Характеристику документів не на-
ведено

10 Головне управлін-
ня чорноморського 
флоту і портів

чергування – 
Стіл 1-й.

1803–
1860

16,0 Документи про переведення унтер-
офіцерів за вислугу років у цивільні 
чини; про призначення пенсій вдовам 
та дітям чиновників; про при ймання
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№ за 
п. Назва фонду

крайні 
дати 

фонду

обсяг 
фонду у 
лінійних
 метрах

Стисла характеристика документів
у фонді

дітей дворян до морських навчаль-
них закладів; про надання дворян-
ства синам військовослужбовців; 
про заготівлю матеріалів для потреб 
морського відомства тощо.

чергування –
Стіл 2-й.

1845–
1860

9,75 Документи про рекрутські набори; 
про організацію догляду за поране-
ними; про ліквідацію цеху вільних 
майстрових; про повернення нижчих 
чинів з полону тощо.

чергування –
Стіл 3-й.

1824–
1864

25,25 Характеристику документів не на-
ведено

чергування –Штаб. 1830–
1845

5,25 Характеристику документів не на-
ведено

Гідрографічна час-
тина Штабу чорно-
морського флоту і 
портів

1830–
1871

12,0 Характеристику документів не на-
ведено

Будівельна частина 1852–
1875

23,0 Документи про спорудження у Ми-
колаївському адміралтействі артиле-
рійських майстерень; про будівни-
цтво елінгів для броненосного судно-
будування; про ремонт Інгульського 
мосту, дівочої гімназії та інших ка-
зенних будинків у м. Миколаїв; про 
відкриття в у Миколаєві лісопильно-
го заводу тощо.

комісаріатська час-
тина:

1883–
1884

2,0 Характеристику документів не на-
ведено

а) відділення 2-е 1833–
1860

8,0

б) відділення 3-е 1842–
1860

1,0

Медична частина. 1871-
1885

9,0 Характеристику документів не на-
ведено

помічник юрискон-
сульта Морського 
Міністерства при 
Головному коман-
дирові

1872 0,5 Характеристику документів не на-
ведено
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№ за 
п. Назва фонду

крайні 
дати 

фонду

обсяг 
фонду у 
лінійних
 метрах

Стисла характеристика документів
у фонді

чиновник 5-го кла-
су для закінчення 
справ і рахунків 
чор номорського ві-
домства

1862–
1867

1,5 Характеристику документів не на-
ведено

11 Тимчасова комі-
сія для здійснення 
контролю за діяль-
ністю установ Го-
ловного управління 
чорноморського 
флоту і портів та 
ревізії справ

1837–
1863

18,0 Характеристику документів не на-
ведено

12 Дирекція маяків 
і лоцій чорного і 
азовського морів

1886–
1892

6,0 Характеристику документів не на-
ведено

13 комітет, заснова-
ний для видачі мор-
ським чинам вина-
город за втрачене 
майно у Севастопо-
лі і керчі

1855–
1857

3,5 Документи про видачу компенсацій 
нижчим чинам і офіцерам за втра-
чене під час кримської війни майно 
(1855)

14 Штаб флоту і пор-
тів чорного і кас-
пійського морів

1871–
1894

33,5 Характеристику документів не на-
ведено

15 чорноморська ар-
тилерійська експе-
диція

1789–
1860

21,5 Характеристику документів не на-
ведено

16 чорноморська ко-
раблебудівна експе-
диція

1780–
1860

36,75 Документи про заготівлю машин, 
частин, обладнання для суден та об-
мундирування для військ тощо.

17 Тимчасова експеди-
ція по частині кора-
блебудування

1810–
1852

11,5 Документи про заготівлю матеріалів 
і частин для кораблебудування тощо.

18 Тимчасове відді-
лення

1842–
1862

3,0 листування про проведення водо-
проводу у м. Миколаїв (1822–1824); 
про будівництво у Миколаєві будин-
ків для військових і арештантів; до-
кументи про бунти арештантів тощо. 

19 рахунковий кора-
блебудівельний ко-
мітет, інтендантство
Головного уп рав-
ління чорномор-
ського флоту і 
портів

1829–
1869

2,0 Документи про придбання машин 
для суден за кордоном, про огляд ко-
раблів тощо.
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№ за 
п. Назва фонду

крайні 
дати 

фонду

обсяг 
фонду у 
лінійних
 метрах

Стисла характеристика документів
у фонді

20 чорноморська каз-
начейська експеди-
ція

1805–
1813

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

21 канцелярія обер-
інтенданта чорно-
морського флоту і 
портів

1835–
1859

24,0 Характеристику документів не на-
ведено

22 Головне управлін-
ня чорноморського 
флоту і портів, по 
інтендантству 

Стіл 1-й. Будівельне 
відділення.

1824–
1836

2,3 Документи про спорудження доку за 
Інгульським мостом у м. Миколаїв 
тощо.

Стіл 2-й. Будівельне 
відділення.

1821–
1837

2,5 Документи про проведення у м. Ми-
колаїв водопроводу із Спаська; про 
будівництво казенних будинків тощо. 

казначейство 1842–
1865

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

Головна стройова 
команда (інтендант-
ство)

1829–
1831

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

23 Тимчасова експеди-
ція по частині комі-
саріатській

1811–
1850

1,5 Документи про заготівлю матеріалів 
для заводів і флоту, укладення угод 
тощо.

24 Медична експеди-
ція

1806–
1827

2,0 Характеристику документів не на-
ведено

25 Головний лікар 
чор номорського 
флоту

1827 2,0 Характеристику документів не на-
ведено

26 канцелярія Штабу 
чорноморського 
флоту і портів. Ме-
дичне відділення

1830–
1866

8,0 Характеристику документів не на-
ведено

27 комісаріатська 
ек спедиція чорно-
морського флоту і 
портів. відділення 
1-ше.

1833–
1860

38,0 Характеристику документів не на-
ведено
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28 чорноморська гос-
подарська експеди-
ція 

– по будівельній 
частині

1818–
1838

5,0 Характеристику документів не на-
ведено

– по частині офі-
церській

1802–
1832

5,0 Документи про прийняття на службу 
та звільнення тощо.

– по частині ниж-
чих чинів

1818–
1831

5,0 Характеристику документів не на-
ведено

– по провіантсько-
му довольствію

1808–
1829

1,25 Характеристику документів не на-
ведено

29 обер-контролер Го-
ловного управлін-
ня чорноморського 
флоту і портів

1828–
1834

0,15 Характеристику документів не на-
ведено

30 чорноморське Депо 
мап

1808–
1831

2,75 Характеристику документів не на-
ведено

31 Друкарня Гідрогра-
фічного Депо

1839–
1848

0,15 Характеристику документів не на-
ведено

32 канцелярія коман-
дира Дунайських 
портів

1847–
1856

1,75 Характеристику документів не на-
ведено

33 Штаб командира 
Дунайських портів і 
флотилії по частині 
розпорядчій

1848–
1856

3,75 Характеристику документів не на-
ведено

34 контора Дунай-
ського порту

1834–
1851

1,5 Характеристику документів не на-
ведено

35 Господарська кон-
тора Дунайського 
порту

1848–
1857

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

36 Сухумська морська 
станція

1857–
1867

0,75 Характеристику документів не на-
ведено

37 костянтинівська 
морська станція

1858–
1867

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

38 контора над Батум-
ським портом

1880–
1905

2,0 Характеристику документів не на-
ведено
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39 Начальник загону 
суден і завідувач 
очаківським пор-
том

1877–
1878

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

40 капітан над Сулин-
ським портом з пра-
вами коменданта 
міста

1877–
1879

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

41 канцелярія коман-
дира південного 
округу Морської 
будівельної частини

1838–
1859

5,0 листування про будівництво мосту у 
м. Миколаїв, про відвід землі монас-
тирю у м. Херсон тощо.

42 Господарський ко-
мітет південного 
округу Морської 
будівельної частини

1821–
1861

42,5 Документи про будівництво у м. Ми-
колаїв канатного і ракетного заводів; 
про влаштування у Спаську (Ми-
колаїв) басейну, водопроводу, на-
бережної; про спорудження різних 
будинків у Миколаївському та кер-
ченському адміралтействах; будівни-
цтво у м. Севастополь будинку для 
начальника флоту; про будівництво 
казарм в Ізмаїлі; про ремонт елінгів 
у Миколаєві тощо.
До фонду також належали докумен-
ти структурних підрозділів Госпо-
дарського комітету: розпорядчої, 
контрольної, екзекуторської частин, 
бухгалтерії, креслярні, відділення з 
питань сухих доків, відділення з пи-
тань лазаревського адміралтейства, 
відділення з будівництва казарм у 
Севастополі купцем панпуловим.

43 Штаб командира 
Севастопольського 
порту

1824–
1861

8,0 До фонду належали документи 
кригс-комісаріатської (1856–1861), 
обер-провіантмейстерської (1855–
1858), воєнно-судової (1824–1853) 
частин та безпосередньо штабу 
(1838–1855).

44 канцелярія коман-
дира Севастополь-
ського порту

1853–
1860

0,75 Характеристику документів не на-
ведено
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45 контора Севасто-
польського порту

1805–
1911

156,0 До фонду належали документи від-
ділень і частин Севастопольської 
портової контори. відділення 1-ше: 
з ремонту і постачання (1899–1909); 
з бухгалтерії (1886–1908), з нового 
суднобудування і ремонту (1899–
1906); Будівельний стіл (1888–1909); 
з постачання матеріалів шкіперської 
частини (1899–1910); Заготівельний 
стіл (1899–1901); казначейське від-
ділення (1853–1861); із завідування 
морською частиною у м. Севасто-
поль (1845–1910); комісаріатська 
частина (1906–1907); Головний інже-
нер-механік (1891–1908); Стіл наря-
дів Механічної частини (1901–1908); 
відділення 2-е: в частини обмунди-
рування (1897–1908); контора Го-
ловного мінера (1887–1907); конто-
ра з мінерної частини (1891–1901); 
канцелярія Головного корабельного 
інженера Севастопольського порту 
(1884–1908).

46 Севастопольський 
морський шпиталь

1852–
1865

1,75 До фонду належали документи Шпи-
тальної частини Севастопольського 
морського шпиталю (1852–1861) та 
Головного лікаря Севастопольського 
морського шпиталю (1855–1865).

47 Технічний комітет 
зі спорудження су-
хих доків у Севасто-
полі і лазаревського 
адміралтейства

1852–
1858

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

48 канцелярія Началь-
ника портових рот у 
Миколаєві

1852–
1859

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

49 Штаб Головного ко-
мандира Миколаїв-
ського порту

1832–
1879

45,25 До фонду належали документи 
структурних частин Штабу Головно-
го командира Миколаївського порту 
канцелярії чергування (1832–1845); 
у частині судовій і слідчій (чергу-
вання) (1866–1870) та безпосередньо 
Штабу Головного командира (1840–
1879).
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50 управління Мико-
лаївського порту

1852–
1885

85,0 До фонду належали документи Гід-
рографічної (1852-1885), артилерій-
ської (1860–1885), комісаріатської 
(1860–1883) частин. у тому числі 
про проміри глибин, топографічні 
зйомки, влаштування маяків, призна-
чення і звільнення службовців тощо.

51 Миколаївська пор-
това контора

1860–
1918

250,0 До фонду належали документи від-
ділень і частин Миколаївської пор-
тової контори. відділення 1-ше: 
корабельна (1886–1907), Інструмен-
тальна (1877–1901), Заготівельна 
(1883–1909), Господарська (1910–
1913), майстрових і працівників 
(1886–1908) частини. відділення 2-е: 
бухгалтерія (1881–1915), Стройова 
(1886–1916), Мінерна (1889–1899), 
комісаріатська (1908–1909), Гро-
шова (1889–1911), артилерійська 
(1881–1894), Матеріально-продо-
вольча (1886–1907), Господарська 
(1910–1916), Судової повинності 
(1898–1918), Земель і садів морсько-
го відомства (1895–1918), будівельна 
(1891–1920) частини. 
у тому числі у фонді зберігались до-
кументи про спорудження будинку 
для Центрального чорноморського 
архіву у м. Миколаїв, а також доку-
менти про землі морського відом-
ства у Миколаєві і Богоявленську, 
про створення музею мистецтв 
ім. в. в. верещагіна у Миколаєві, 
про відкриття біологічної станції у 
Миколаєві тощо.

52 корабельний інже-
нер Миколаївського 
порту

1871–
1890

4,5 Характеристику документів не на-
ведено

53 Старший інженер-
механік Миколаїв-
ського порту

1900–
1910

1,5 Характеристику документів не на-
ведено

54 Інженер-будівель-
ник Миколаївського 
порту

1892–
1911

4,0 Характеристику документів не на-
ведено
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55 Завідувач кадрами 
майстрових Мико-
лаївського порту

1876–
1910

4,5 Документи про прийняття і звільнен-
ня майстрових Миколаївського пор-
ту, про видавання паспортів тощо.

56 Завідувач казен-
ними садами і 
землями морського 
відомства у м. Ми-
колаїв

1868–
1919

3,0 Документи про відведення різним 
установам і особам земельних діля-
нок, про експлуатацію земель і садів, 
про спорудження купалень, будин-
ків, про господарське управління 
землями, садами і будинками.

57 контора Микола-
ївського морського 
шпиталю

1835–
1910

45,0 До фонду належали документи вра-
чебного, Господарського та 1-го від-
ділення Миколаївського морського 
шпиталю.

58 призова комісія 
Миколаївського 
порту

1877– 
[дату 

не 
наве-
дено ]

1,5 Характеристику документів не на-
ведено

59 архів Таганрозько-
го порту

1771-
1801

2,5 Характеристику документів не на-
ведено

60 архів Головного 
управління чорно-
морського флоту і 
портів

1832–
1911

14,0 Характеристику документів не на-
ведено

61 архів Херсонсько-
го порту

1804–
1828

2,75 Характеристику документів не на-
ведено

62 Ізмаїльський порто-
вий архів

1801–
1854

4,75 Характеристику документів не на-
ведено

63 комісія військо-
вого суду Севасто-
польського порту

1856–
1861

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

64 канцелярія військо-
во-морського про-
курора при Микола-
ївському військово-
морському суді

1826–
1882

1,5 Документи про нагляд за приведен-
ням до виконання вироків військово-
морського суду та діями слідчих.

65 Миколаївський вій-
ськово-морський 
суд

1869–
1892

14,0 Судові справи про звинувачення у 
невиконанні розпоряджень началь-
ства, крадіжках, самовільних від-
лучках, втечах, вбивствах, нанесенні 
образ офіцерів і начальників, перехо-
вуванні втікачів та інші.
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66 в і й с ь ко в о - м о р -
ський суд Севасто-
польського порту

1892–
1903

12,0 Судові справи про звинувачення у 
самовільних відлучках, нанесенні 
образ начальству, крадіжках, розтра-
тах казенних коштів, втечах, невідпо-
відному несенню караульної служби 
та інші.

67 Екіпажеські суди 1890–
1907

4,5 Судові справи про звинувачення у 
втечах, невиконанні розпоряджень 
начальства, розтратах, поганому чер-
гуванні та інші.

68 Севастопольське 
учи лище для дочок 
нижчих чинів чор-
номорського відом-
ства

1826–
1836

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

69 Миколаївське флот-
ське училище

1818–
1885

2,5 Характеристику документів не на-
ведено

70 Миколаївське учи-
лище для дочок 
нижчих чинів чор-
номорського відом-
ства

1827–
1881

2,0 Характеристику документів не на-
ведено

71 чорноморське ар-
тилерійське учили-
ще

1830–
1858

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

72 Миколаївська ре-
міснича портова 
школа

1862–
1914

3,0 Характеристику документів не на-
ведено

73 Завідувач тимчасо-
вим учбовим кла-
сом у м. Миколаїв

1860–
1867

0,1 Характеристику документів не на-
ведено

74 Начальник мор-
ських баркасних ко-
манд у Сухумі

1868 0,25 Характеристику документів не на-
ведено

75 Таганрозький комі-
сіонер чорномор-
ського відомства

1817–
1861

1,75 Характеристику документів не на-
ведено

76 управління одесь-
кого комісіонера 
чорноморського ві-
домства

1810–
1861

1,25 Характеристику документів не на-
ведено
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77 управління Санкт-
п е т е р бу р з ь ко го 
комісіонера чорно-
морського відом-
ства

1843–
1860

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

78 управління Мос-
ковського комісі-
онера чорномор-
ського відомства

1838–
1861

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

79 кременчуцький ко-
місіонер чорномор-
ського відомства

1790–
1826

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

80 ростовський комі-
сіонер чорномор-
ського відомства

1851–
1855

0,15 Характеристику документів не на-
ведено

81 28-й флотський екі-
паж

1886–
1907

12,0 Документи про управління екіпажем, 
списки офіцерів, новобранців, вахто-
ві журнали, документи про суди над 
нижчими чинами тощо.

82 29-й флотський екі-
паж

1832–
1861, 
1891–
1907

18,0 Те саме.

83 30-й флотський екі-
паж

1842-
1858, 
1860–
1905

9,5 Те саме.

84 31-й флотський екі-
паж

1855–
1860,
1886–
1908

15,25 Те саме.

85 32-й флотський екі-
паж

1852–
1861,
1889–
1906

8,75 Те саме.

86 33-й флотський екі-
паж

1816–
1860,
1886–
1906

14,5 Те саме.

87 34-й флотський екі-
паж

1853–
1859,
1887–
1906

6,25 Те саме.
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88 35-й флотський екі-
паж

1844–
1859,
1899–
1906

12,25 Те саме.

89 36-й флотський екі-
паж

1828–
1859,
1892–
1906

10,0 Те саме.

90 37-й флотський екі-
паж

1846–
1859,
1904–
1908

7,75 Те саме.

91 38-й флотський екі-
паж

1853–
1859

0,75 Те саме.

92 39-й флотський екі-
паж

1840–
1861

1,5 Те саме.

93 40-й флотський екі-
паж

1852-
1860

2,0 Те саме.

94 41-й флотський екі-
паж

1853–
1856

0,5 Те саме.

95 42-й флотський екі-
паж

1811–
1860

4,5 Те саме.

96 43-й флотський екі-
паж

1840–
1858

2,25 Те саме.

97 1-й чорноморський 
зведений флот-
ський екіпаж

1860–
1866

13,5 Характеристику документів не на-
ведено

98 2-й чорноморський 
зведений флот-
ський екіпаж

1861–
1866

13,5 Характеристику документів не на-
ведено

99 3-й чорноморський 
зведений флот-
ський екіпаж

1856–
1863

4,5 Характеристику документів не на-
ведено

100 1-й чорноморський 
флотський екіпаж

1873–
1891

40,0 Характеристику документів не на-
ведено

101 2-й чорноморський 
флотський екіпаж

1873–
1892

43,0 Характеристику документів не на-
ведено

102 3-й чорноморський 
флотський екіпаж

1878 1,25 Характеристику документів не на-
ведено
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103 чорноморський екі-
паж. казначейська 
частина

[ар-
куш 
по-

шко-
дже-
но]– 
1873

24,5 Характеристику документів не на-
ведено

104 2-й учбовий мор-
ський екіпаж

1838–
1861

6,6 Характеристику документів не на-
ведено

105 М и ко л а ї в с ь к и й 
флотський полуекі-
паж

1908–
1916

16,0 Характеристику документів не на-
ведено

106 М и ко л а ї в с ь к и й 
портовий екіпаж

1860–
1866

1,75 Характеристику документів не на-
ведено

107 4-й ластовий екіпаж 1850–
1865

6,5 Характеристику документів не на-
ведено

108 5-й ластовий екіпаж 1834–
1858

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

109 9-й ластовий екіпаж 1823–
1849

5,5 Характеристику документів не на-
ведено

110 10-й ластовий екі-
паж

1827–
1852

7,75 Характеристику документів не на-
ведено

111 11-й ластовий екі-
паж

1829–
1852

6,0 Характеристику документів не на-
ведено

112 12-й ластовий екі-
паж

1803–
1854

4,5 Характеристику документів не на-
ведено

113 ластова бригада 
чорноморського 
флоту

1852–
1857

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

114 1-ша та 2-га брига-
ди ластових і робо-
чих екіпажів

1829–
1847

2,0 Характеристику документів не на-
ведено

115 Інспектор ластових 
екіпажів

1831–
1858

7,5 Характеристику документів не на-
ведено

116 Інспектор робочих 
екіпажів

1828–
1856

6,0 Характеристику документів не на-
ведено

117 Інспектор робо-
чих екіпажів і аре-
штантських рот

1824–
1838

1,75 Характеристику документів не на-
ведено
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118 11-й робочий екі-
паж

1829–
1862

6,25 Характеристику документів не на-
ведено

119 12-й робочий екі-
паж

1828–
1862

6,0 Характеристику документів не на-
ведено

120 13-й робочий екі-
паж

1827–
1859

4,25 Характеристику документів не на-
ведено

121 14-й робочий екі-
паж

1827–
1858

5,5 Характеристику документів не на-
ведено

122 15-й робочий екі-
паж

1827–
1858

4,75 Характеристику документів не на-
ведено

123 16-й робочий екі-
паж

1827–
1842

2,0 Характеристику документів не на-
ведено

124 19-й робочий екі-
паж

1855–
1859

1,25 Характеристику документів не на-
ведено

125 Завідувач 4-м, 10, 
12, 14 ластовими 
екіпажами і порто-
вими ротами

1861–
1866

0,75 Характеристику документів не на-
ведено

126 1-ша бригада ласто-
вих і робочих екіпа-
жів

1827–
1846

4,0 Характеристику документів не на-
ведено

127 2-га бригада 4-ї 
флотської дивізії по 
управлінню у Ми-
колаєві флотськими 
екіпажами і кадра-
ми

1846–
1851

2,5 Характеристику документів не на-
ведено

128 Начальник Диві-
зії чорноморських 
флотських екіпажів

1854–
1861

2,0 Характеристику документів не на-
ведено

129 1, 2, 3, 4, 5 бригади 
5-ої флотської ди-
візії

1854–
1858

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

130 чорноморська рота 
флотських кадетів

1852–
1862

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

131 Морські юнкерські 
класи у м. Миколаїв

1872–
1880

2,5 Характеристику документів не на-
ведено

132 Севастопольські 
морські арештант-
ські роти

1854–
1858

0,5 Формулярні списки офіцерів, накази 
про відправку арештантів тощо.
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133 Миколаївські мор-
ські арештантські 
роти

1823–
1857

2,5 Статейні списки арештантів, доку-
менти про відправку злочинців у різ-
ні губернії, документи про звільнен-
ня офіцерів і нижчих чинів зі служби 
тощо.

134 Ізмаїльська інже-
нерна команда

1838–
1856

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

135 Миколаївська інже-
нерна команда

1838–
1860

2,0 Документи про спорудження будин-
ків у Миколаївському адміралтей-
стві, влаштування пристані на р. Буг, 
про проведення телеграфних ліній 
між очаковом, Херсоном і одесою, 
про будівництво у Миколаєві ливар-
ного заводу тощо.

136 чорноморська му-
зична команда

1825–
1864

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

137 Миколаївська еко-
номічна команда

1832–
1841

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

138 чорноморська 
штурманська рота

1800–
1855

6,25 Характеристику документів не на-
ведено

139 Інспектор корпусу 
штурманів чорно-
морського відом-
ства 

1826–
1838

3,0 Характеристику документів не на-
ведено

140 арсенальна № 7 
рота

1854–
1858

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

141 військово-робоча 
№ 7 рота південно-
го округу Морської 
будівельної частини

1839–
1853

1,0 Формулярні списки нижчих чинів і 
офіцерів, документи про звільнення 
зі служби тощо.

142 військово-робоча 
№ 9 рота південно-
го округу Морської 
будівельної частини

1849–
1857

0,5 Те саме.

143 портова комісаріат-
ська № 9 рота

1851–
1856

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

144 портова комісаріат-
ська № 10 рота

1855–
1860

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

145 кінна портова № 12 
рота

1855–
1860

0,25 Характеристику документів не на-
ведено
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146 портова служи-
тельська № 13 рота

1852–
1860

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

147 Миколаївські пор-
тові кінні №№ 11 і 
24 роти

1857–
1859

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

148 портова № 27 рота 1852–
1857

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

149 портова 15-та рота 
маяків

1850–
1860

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

150 портова № 22 рота 1852–
1860

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

151 портова служи-
тельська № 14 рота

1855–
[дата 

не 
роз-
бір-

ливо]

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

152 портова № 28 рота 1848–
1857

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

153 портова № 34 рота 1843–
1858

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

154 портова адмірал-
тейська рота

1852–
1859

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

155 Запасні роти 4-ої і 
5-ої флотської ди-
візії

1851–
1856

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

156 портова № 23 рота 1852–
1858

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

157 4-й Морський полк 1803–
1813

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

158 артилерійська ла-
бораторна № 2 рота

1846–
1859

0,75 Характеристику документів не на-
ведено

159 арсенальна № 6 
Миколаївська арти-
лерійська рота

1838–
1856

1,25 Характеристику документів не на-
ведено

160 канцелярія завід-
увача Севастополь-
ськими портовими 
ротами

1853–
1856

0,5 Характеристику документів не на-
ведено
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161 рущукський загін 
морських команд

1877–
1879

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

162 Штаб завідувача 
морськими коман-
дами на північній 
стороні м. Севасто-
поль

1853–
1856

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

163 Начальник артиле-
рії чорноморського 
флоту

1832–
1860

9,25 Характеристику документів не на-
ведено

164 учбовий загін 1903–
1916

4,0 Характеристику документів не на-
ведено

165 Тимчасовий коман-
дувач зведеним за-
гоном

1893 0,5 Характеристику документів не на-
ведено

166 Штаб чорномор-
ської флотської ди-
візії

1891–
1904

9,75 Документи про призначення і пере-
ведення офіцерів, постачання суден 
і команд зброєю, журнали вхідної і 
вихідної кореспонденції, грошові ві-
домості тощо.

167 Старший флагман 
чорноморської 
флотської дивізії

1891–
1904

8,25 програми плавання, документи про 
прийом новобранців, рапорти тощо.

168 Штаб командувача 
практичною еска-
дрою чорного моря

1887–
1903

2,75 Характеристику документів не на-
ведено

169 Молодший флаг-
ман чорноморської 
практичної ескадри

1888–
1906

0,75 Характеристику документів не на-
ведено

170 Тимчасовий завід-
увач тимчасово за-
лишених морських 
команд на узбереж-
жі Севастополя 

1893–
1907

4,5 Характеристику документів не на-
ведено

171 Бригадний коман-
дир по управлінню 
робочими екіпажа-
ми і арештантськи-
ми ротами

1834–
1858

3,5 Характеристику документів не на-
ведено
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172 кадри постійних 
майстрових і робо-
чих Миколаївського 
порту

1862–
1876

1,5 Характеристику документів не на-
ведено

173 військова виправна 
плавуча в’язниця 
морського відом-
ства

1890–
1907

3,25 Характеристику документів не на-
ведено

174 Інспектори чорно-
морських команд

1873–
1878

0,15 Характеристику документів не на-
ведено

175 канцелярія мор-
ських команд у кер-
чі

1824–
1863

1,0 Характеристику документів не на-
ведено

176 учбова артилерій-
ська команда чор-
номорського флоту

1881–
1887

0,75 Характеристику документів не на-
ведено

177 командувач Ду-
найською гребною 
флотилією

1854–
1856

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

178 Начальник прак-
тичного мінерного 
загону

1833–
1836

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

179 командувач загону 
гвинтових корветів

1855–
1859

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

180 Начальник при-
морської оборони 
м. одеса

1876–
1878

1,25 Характеристику документів не на-
ведено

181 Начальник загону 
військових суден у 
керчі

1877–
1878

0,5 Характеристику документів не на-
ведено

182 Начальник учбо-
вого загону чорно-
морської флотилії

1869–
1871

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

183 Запасний батальйон 
Дунайської гребної 
флотилії

1847–
1856

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

184 Начальник 3-го за-
пасного батальйону

1853 0,15 Характеристику документів не на-
ведено

185 Севастопольське 
Депо

1855–
1858

0,15 Характеристику документів не на-
ведено
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186 очаківське Депо 1833–
1842

0,15 Характеристику документів не на-
ведено

187 чорноморська греб-
на флотилія

1800–
1803

0,25 Характеристику документів не на-
ведено

188 архівні матеріали 
основних діловод-
них фондів різних 
кораблів, корветів, 
шхун, яхт, паропла-
вів, канонерських 
човнів та інших су-
ден

1811–
1913

38,0 Характеристику документів не на-
ведено

189 рекрутські списки, 
формулярні і по-
служні списки ад-
міралів, генералів, 
офіцерів та нижчих 
чинів

1789–
1913

102,0 Характеристику документів не на-
ведено

190 Судові шханечні 
(корабельні) і вах-
тові журнали 

1850–
1876

44,0 Характеристику документів не на-
ведено

191 Справи про рух су-
ден

1809–
1835

2,25 Характеристику документів не на-
ведено

192 Друковані видання: 
зводи законів, нака-
зи тощо

207,0

193 Інженер для видачі 
нарядів Севасто-
польського порту

1905–
1911

3,75 Характеристику документів не на-
ведено

194 Севастопольська 
призова комісія

1853–
1866

0,75 Характеристику документів не на-
ведено

раЗоМ 1889,35 лінійних метрів

1 Держархів Миколаївської обл., ф. р–87 “Миколаївський державний історичний 
архів”, оп. 1, спр. 69, арк. 32–39.
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№ 14
Біографічна довідка на директора

миколаївського державного 
історичного архіву Каткова семена

захаровича
катков Семен Захарович народився 

у 1883 р. в с. Широке Єлисаветградського 
району Миколаївської області (нині кірово-
градська область) в єврейській родині селян-
бідняків. розпочав трудову діяльність слю-
сарем на одному з Миколаївських заводів. у 
період з липня 1918 р. по липень 1919 р. був 
членом партії меншовиків. у липні 1919 р. 
виїхав з Миколаєва до колонії Ефінгар, де 
працював машиністом на млині Гармана. 
повернувся до Миколаєва у березні 1920 р. і поступив на суднобудівний завод 
“Наваль” слюсарем. у 1926 р. вступив до лав партії більшовиків. З 8 серпня 
1932 р. до 27 серпня 1934 р. очолював Миколаївський державний історичний 
архів. у 1934 р. став директором заводу “Незаможник”. арештований 14 бе-
резня 1938 р. Звинувачений у тому, що в період 1918–1919 рр. був активним 
членом антирадянської організації меншовиків, а з переходом у 1923 р. орга-
нізації меншовиків до нелегальної діяльності, залишався її учасником до мо-
менту арешту. Також звинувачений у тому, що в 1926 р. з “двурушнической” 
метою вступив до вкп(б) і здійснював підривну роботу в інтересах антира-
дянської троцькістської організації, до якої примкнув у 1936 р., спрямовану 
на зрив виробничої діяльності заводу “Незаможник”. у справі вказано, що 
слідство тривало надто довго: наявні документи про неодноразові звернення 
уДБ уМквС до НквС СрСр щодо подовження строку провадження слідства 
і утримання каткова С. З. під вартою. катков С. З. не визнав себе винним по 
жодному з пунктів звинувачення. Засуджений 11 жовтня 1939 р. за статтями 
54-10 частина 1 та 54-11 ук уСрр до 5 років заслання до одного з районів 
казахстану (конкретне місце заслання не вказано). 4 листопада 1996 р. справу 
каткова С. З. переглянуто прокуратурою Миколаївської області. аналіз мате-
ріалів підтвердив відсутність як доказів належності каткова С. З. до будь-якої 
контрреволюційної підпільної організації, так й існування такої організації 
взагалі. встановлено, що катков С. З. був “репресований незаконно” та “з по-
літичних мотивів”. каткова С. З. реабілітовано відповідно до Закону україни 
“про реабілітацію жертв політичних репресій” від 17 квітня 1991 р., але жод-
них відомостей про звільнення, подальшу долю каткова С. З. чи його родичів 
не було встановлено1.

1 Держархів Миколаївської обл., ф. р–5859 “управління Служби безпеки україни 
в Миколаївській області”, оп. 2, спр. 2295, арк. 2, 4, 13, 14, 16–17, 24–42, 44–50, 58, 
106–117.
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Статья освещает формирование архива черноморского флота русской 
империи в Николаеве в течение ХІХ ст. – начале ХХ ст., состав и содержа-
ние его фондов, вывоза Центрального черноморского военно-морского ар-
хива из Николаева к ленинграду 1934 года, борьбу директора Николаевско-
го государственного исторического архива С. З. каткова за передаваемость 
определенных протоколом Цау СССр и Цау уССр фондов на хранение к 
архивам украины.

Ключевые слова: Николаевский портовый архив; Центральный черно-
морский архив; Центральный черноморский военно-морской архив; архив 
черноморского флота русской империи.

This article covers the formation of the archives of Black Sea Fleet of the 
Russian Empire in Nikolaev during the XIX - early XX century, as well as their 
structure, content of their funds. It describes the transfer of the Central Black Sea 
naval archives from Nikolaev to Leningrad in 1934 and the struggle of director of 
the State Historical Archives, S.Z. Katkov, for transmission of the funds defined 
by Central Archival Administration of the USSR and Ukrainian SSR protocols for 
safekeeping in the archives of Ukraine.

Keywords: Nikolaev port archive; Central Black Sea archive; Central Black 
Sea naval archives; archives of the Black Sea Fleet of the Russian Empire.
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УдК 94:327(47+475)"1939/1945"

а. с. чайКОвсьКий*

радянсьКО-ПОЛьсьКі війсьКОвО-ПОЛітичні 
віднОсини наПередОдні та в УмОваХ

дрУГОЇ світОвОЇ війни

 На основі різноманітних документальних джерел та широкого кола на-
укових розвідок у статті розглядаються радянсько-польські міждержавні від-
носини напередодні та в умовах Другої світової війни. основна увага зосеред-
жена на причинах та наслідках радянсько-польського протистояння, подіях 
міжвоєнного та воєнного періодів. одним із головних їх аспектів виступають 
доля військовополонених обох сторін, міждержавні військово-політичні кон-
такти та співпраця у боротьбі зі спільним ворогом, зокрема у сфері форму-
вання частин і з’єднань війська польського та його участь у протистоянні з 
фашизмом. 

порушуються також історичні та морально-психологічні питання взаємо-
відносин східних та західних слов’ян.

Ключові слова: взаємини; слов’янська спорідненість; катинська траге-
дія; військовополонені; табори полонених; міждержавні стосунки; договір; 
польща; СрСр; Третій рейх; союзники; агресія; вермахт; армія андерса; ар-
мія крайова; червона армія.

в історії взаємин сусідніх народів: російського, українського, бі-
лоруського і польського, з одного боку, переплелися слов’янська спо-
рідненість, сумісна боротьба проти спільного ворога, взаємодопомога, 
з другого – релігійні суперечності, територіальні претензії, а нерідко 
запеклі криваві сутички, в цілому ж – взаємне тяжіння і разом з тим 
відчуження. польський публіцист Б. Скродзінський, зокрема, писав, 
що “в тисячолітньому минулому сусідстві росіян і поляків достатньо 
випадків, коли так і кортить вилаяти сусіда “в маму”. Хвала тим, хто 
від цього утримується. чим більше їх буде з обох боків, тим швидше 
ми почнемо полемізувати як люди, у чиєму досвіді та долі чимало по-
дібного, тобто як справжні сусіди” [16, 47].

однією з гірких сторінок спільної історії стала катинська траге-
дія – розстріл польських офіцерів й чиновників державного апарату та 
інтернованих після переходу 17 вересня 1939 р. червоною армією ра-
дянсько-польського кордону. відбувалися ці події як на території ро-
сії, так і україни. Безперечно, їхні причини мають глибоке історичне 
коріння. 

* Чайковський Анатолій Степанович – доктор історичних наук, професор, 
директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та 
всесвітньої історії.

© а. С. чайковський, 2014
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виникає питання: у чому криється головний мотив розв’язання на-
весні 1940 р. “проблеми” польських громадян? Найбільш проста і по-
ширена відповідь, яку можна почути і яка ґрунтується на глибокому 
несприйнятті передусім сутності радянської влади, що в основі її заро-
дження та існування лежало насильство. Це правильно лише частково, 
тим паче, що всі держави, навіть найдемократичніші, застосовували і 
застосовують насильство до своїх і чужих підданців тією чи іншою мі-
рою, залежно від певних інтересів і потреб. переконливе підтверджен-
ня тому – друга половина і особливо кінець ХХ “цивілізованого” сто-
річчя, перше десятиліття вже нинішнього.

але, як виявляється, є й інша, ледь помітна інтерпретація розгляду-
ваних подій. перш за все, якщо чесно і об’єктивно подивитися правді 
у вічі, то слід визнати: багатовікове сусідство поляків, з одного боку, 
росіян, а особливо українців і білорусів – з іншого, перетворилося для 
останніх, у багатьох випадках за провиною перших, у нескінченне ви-
пробування в релігійному, культурному, економічному і соціальному 
плані. Більше того: ледь досягши на початку ХХ ст. національної неза-
лежності та возз’єднання своїх земель після багатьох років пригнічення 
з боку російської та австро-угорської імперій, Друга річ посполита 
сама вступила на шлях захоплення чужих територій, утиску інших на-
ціональностей, що мешкали на її теренах. причини цього явища вима-
гають окремого розгляду. у цьому разі можна лише сказати, що полі-
тика Ю. пілсудського, який очолив відроджену польщу, пов’язується з 
так званою Ягеллонською ідеєю, сутність якої полягає в тому, що май-
бутнє польщі багато у чому вбачалося у її експансії на схід, від того, 
чи зможе вона затвердитися на білоруських та українських землях*. 
відомий польський історик Е. кірхмаєр підкреслював, що сама ідея не 
була новою, “вона послугувала воскресінням дуже старої політичної 
лінії, яка лежала в основі люблінської унії” [14, 14–15].

Складовою і невід’ємною частиною цієї доктрини стала неоголо-
шена польсько-радянська війна 1919–1920 рр. у доповіді президен-
ту СШа американський представник при місії антанти у польщі Д. 
кернан так охарактеризував її початок: “Хоча в польщі в усіх повідо-
мленнях і розмовах постійно йдеться про агресію більшовиків, я не міг 
помітити нічого подібного. Навпаки, я із задоволенням відзначав, що 

* Як приклад: волинь, правобережну україну, Галичину, Берестейщину 
захід ні сусіди вважали виключно своєю територією – східними кресами 
(окраї нами) польщі. після укладення ризького мирного договору та тиску 
ради антан ти на україну та росію упродовж 1921–1923 рр. до складу польщі 
відійшли 56% території колишньої волинської губернії та Східна Галичина. 
чималий шмат поляки відхопили і в Білорусії. Тоді ж на цих землях почали 
розселятися осадники – вчорашні переможці у польсько-радянській війні [9, 
178–179].
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навіть незначні сутички на східних кордонах польщі свідчили скорше 
про агресивні дії поляків і про намір якомога швидше захопити росій-
ські землі та просунутися наскільки можливо вперед. легкість, з якою 
у них це вийшло, доводить, що полякам не протистояли добре органі-
зовані та озброєні сили” [8, 319].

просування польського війська українськими і білоруськими зем-
лями супроводжувалося жорстоким терором проти цивільного насе-
лення, масовими розстрілами, невиправданими бомбардуваннями й 
артилерійськими обстрілами, грубо нехтувалися і міжнародні правові 
норми щодо захоплених у полон червоноармійців. у щоденнику графа 
М. коссаковського (прибічника пілсудського) збереглися рядки про 
цинічні свідчення одного з офіцерів: “…десятками стріляв людей лише 
за те, що були бідно одягнені та виглядали як більшовики”. Там само 
можна знайти: “колишній начальник штабу генерала лістовського, 
коли при ньому розповідали, як трощили голови і виламували кінцівки 
полоненим, з неохотою відповідав: “Дрібниці. Я бачив такий дослід: 
комусь у розпоротий живіт зашивали живого кота і бились об заклад, 
хто перший подохне, людина чи кіт” [12, 65].

жорстоке ставлення до військовополонених спостерігалося в поль-
ських таборах Тухола, Стжалково, вадовіце, пікуліци, Щіпьорно, Дом-
бе, рембертове та ін. Голод, холод, розруха, хвороби були тут відчутні-
ші, ніж десь будь-де. І не лише тому, що територія молодої незалежної 
держави нещодавно була театром бойових дій, але насамперед, що пе-
реможна ейфорія в польському суспільстві сприяла переростанню на-
ціональних почуттів у русо- та українофобію, антисемітизм. особливо 
гостро це відчувалося в колишній російській частині польщі і найчас-
тіше виявлялося на побутовому рівні.

основна маса радянських полонених розміщувалася в двох вели-
ких таборах – Тухола та Стжалково. перший уже в 1920 р. отримав 
назву “табір смерті”. його матеріально-технічний стан (існував ще в 
роки першої світової війни) був жахливим. розрахований на кілька 
тисяч осіб, у ньому утримувалися десятки тисяч. житла-землянки без 
вікон і дверей, бараки з тонкого рифленого заліза, майже повна від-
сутність опалення, перебої з їжею і водою, нестача медикаментів та 
перев’язочних матеріалів, а згодом – згубне для напівроздягнених лю-
дей зниження температури повітря і як наслідок – спалахи епідемій 
тифу, холери і дизентерії косили людей сотнями. у звіті Дольського 
бюро при Цк ркп(б) від 16 листопада 1920 р. про ситуацію у таборі 
повідомлялося: “Смертність… така велика, що, за підрахунками, зро-
бленими на місці разом з представником адміністрації, за умови при-
йняття смертності в жовтні за нормальну, увесь табір вимре до остан-
ньої людини впродовж 4–5 місяців” [20, 82]. Не краще, ніж у Тухолі, 
було і в таборі Стжалково.
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у полонених переможці відбирали все, що було придатним для но-
сіння, і нерідко вони залишались лише у нижній білизні. у протоколі 
Змішаної радянсько-польської комісії зі справ військовополонених, бі-
женців і заручників (липень 1921р.) зазначалося: непоодинокі випад-
ки, коли червоноармійці знаходяться буквально без будь-якого одягу і 
взуття, навіть без білизни, їжа непридатна для вживання і за калорій-
ністю нижча за будь-який прожитковий мінімум. Широко практикува-
лось побиття бранців, використання їх як робочої худоби тощо. Непо-
кірних кидали до карцеру у вигляді “каморки двух кубических сажень, 
похожую по виду на хлев для скота… Сажали в карцер от 10 до 17 
человек… Смертность пленных, – наголошувалось у документі, – при 
вышеуказанных условиях была ужасной. – Сколько их умерло … уста-
нановить нельзя, так как поляки никакого учета умерших в 1920 году 
не вели. Самая большая смертность в лагерях была осенью 1920 года” 
[19, 46–47].

Згадуваний Б. Скродзінський, оціюючи ситуацію у таборах ра-
дянських військовополонених, писав: “увы, условия были действи-
тельно ужасны, вели к высокой смертности; и не думаю, чтобы у нас 
было сделано все, чтобы масштабы трагедии свести к минимуму. Мы 
легкомысленно хвалились тем, сколько тисяч русских взято в плен, но 
ни в статистических отчетах, ни в газетах никто и не заикнулся о том, 
сколько среди них тяжелобольных; а ведь такие и гибнут прежде все-
го. в польском сознании отсутствует проявление нашей ответственнос-
ти за этих людей. Мы легко отпускаем себе грех и на том основании, 
что и наших военнопленных в россии, в том числе больных и ранених, 
тоже в 1920 г. не очень-то жаловали…* к давно минувшему 1920 г. 
они предпочитают подходить идиллически: как-никак он увенчан по-
бедами на висле и Немане и “вечным” рижским миром. у нас молчат 
о том, что этот мир и двадцати лет не продержался. Никто не вспоми-
нает о том, что для Белоруссии и украины “рига” означает аннексию 
их земель. в польше и сегодня мало кого интересует, как на практике 
выглядит независимость Белоруссии и украины. Господи помилуй! а 
ведь уже, по крайней мере, с 1920 года в польше должно быть извест-
но, что пока белорусские и украинские дела не повернутся хотя бы 
так же, как литовские, латвийские и эстонские, наши шансы на “мир 
с востока” и выгодное сотрудничество в этом направлении вилами по 
воде писаны”[16, 50]. 

* останнє виглядало дещо інакше. Голова всеросійської надзвичайної 
комі сії Ф. Дзержинський (етнічний поляк) видав спеціальне розпорядження, 
яким ви магалося не допускати стосовно полонених “незаконних дій”. З метою 
контролю щодо його дотримання у табори було направлено спеціальних 
уповноважених. у вересні 1920 р. польських військовополонених за правовим 
статусом прирівняли до радянських “трудармейців” [12, 234].
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про те, що “у польських таборах чинилися жахіття”, підтверджу-
вали й представники польського і російського червоного Хреста та 
французької військової місії в польщі. про беззаконня щодо радян-
ських полонених і жорстоке насильство над ними повідомляли також 
емігрантські засоби масової інформації і міжнародні організації, зо-
крема “Свобода” Б. Савінкова, паризька “Спільна справа”, берлінське 
“кермо”, Спілка американської християнської молоді під керівництвом 
секретаря зі справ військовополонених Д. вільсона (уМСа), амери-
канська адміністрація допомоги (ара) та ін. 

перебування в польському полоні не регламентувалося жодними 
міжнародними правовими нормами, оскільки уряд пілсудського фак-
тично відмовився підписати угоду, підготовану в 1920 р. делегаціями 
товариств червоного Хреста польщі та росії. у доповіді співголо-
ви Змішаної радянсько-польської комісії Є. аболтіна (лютий 1923 р.) 
йдеться: “Мабуть, через історичну ненависть поляків до росіян чи з ін-
ших економічних і політичних причин військовополонені в польщі не 
розглядаються як беззбройні солдати противника, а як безправні раби” 
[19, 46]. 

Додамо: з понад 165 тис. полонених бійців та командирів червоної 
армії в польських таборах за два роки були знищені, померли від зну-
щань, ран і хвороб 83,5 тис. осіб* [11, 65].

Тому не випадково більшість істориків, які досліджують проблему 
польсько-російських, українсько-польських та польсько-білоруських 
взаємин, дійшли до думки: установлений у 1921 р. у ризі кордон між 
суміжними державами був несправедливий, а на західноукраїнських і 
західнобілоруських землях, які відійшли до польщі, польське населен-
ня являло собою лише незначну меншину.

Наведемо ще один факт: з перших днів отримання державнос-
ті та до її краху у вересні 1939 р. польща, м’яко кажучи, проводила 
щодо СрСр далеко не дружню політику. На її території перебували і 
без перешкод почувалися численні антирадянські військово-політичні 
угруповання. польська спецслужба – 2-й відділ Генерального штабу 
(“двуйка”) – регулярно засилала до радянського Союзу терористів, 
шпигунів та диверсантів**.

* За даними ІІ відділу Генштабу польської армії (видрукувані в газеті 
“Свобода” у 1921 р.), осінню–весною 1920–1921 рр. лише у таборі Тухола 
померло 22 тис. бранців. польські дослідники число радянських полонених 
визнають у кількості 110 тис., з них і померли 60 тис. чоловік.

** Зокрема, у доповідних оДпу вищому партійному керівництву країни 
(1926–1936 рр.) неодноразово повідомлялось: “На основании имеющихся 
в нашем распоряжении материалов с несомненностью устанавливается, что 
польские лимитрофные (прикордонні структурні підрозділи спецслужб. – 
А.  С.)… присту пи ли к проведению широкой диверсионной работы в отно-
ше нии нашего Союза и значительно расширили свою разведывательную сеть 
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 Стосунки між польщею і радянським Союзом вкотре загострила-
ся в умовах загрози виникнення Другої світової війни, зокрема, після 
Мюнхенської змови (29-30 вересня 1938р.) між англією і Францією, з 
одного боку, Третім рейхом та Італією – з другого щодо передачі че-
хословаччиною Судетської області Німеччині. 

Не досягнувши на першому етапі (березень–вересень 1938 р.) успі-
ху на “дипломатичних” переговорах про добровільне залишення чеха-
ми власної території, за участю урядових очільників великобританії, 
Франції, Італії (чемберлена, Даладьє, Муссоліні), опираючись на “пра-
во націй щодо самовизначення” (в області проживало близько 50% ет-
нічних німців), Гітлер отримав бажане: піддавшись ультиматуму, чесь-
кий президент Е. Бенеш погодився на відторгнення Судетів*. До СрСр 

на советской территории… Для насаждения разведки и диверсионных групп 
противник использует прошлые связи, а также действующие в настоящее 
время резидентуры… и перебежчиков, через которые и идет насаждение 
пассивной и активной агентуры” [10, 117].

особливу активність на території СрСр, насамперед україни і Білорусії, 
розгорнули філії “польської організації військової” (пов), завдання яких 
визначалось в “організації повстанських, шпигунських і терористичних груп”. 
Із польщі через кордон не раз намагалися проникнути й озброєні банд-
груповання – петлюри, Булак-Балаховича, Савинкова та ін., загальна чисель-
ність яких сягала 25 тис. осіб [19, 46]. 

До середини 1933 р. лише в урСр і БрСр число затриманих польських 
агентів, диверсантів, бойовиків, інформаторів тощо склало понад 13 тис. осіб 
[10, 421-422; 13, 419]. Не зменшилася їх кількість і пізніше, зокрема, у 1937  р. 
таких осіб було 12 тисяч [13, 428-429]. Зважаючи на напруженість у цей період 
у радянському Союзі суспільно-політичної ситуації, можна припустити, 
що стосовно певної їх частини мались лише підозри, але факт підвищеної 
активності польських спецслужб у 20–30-х рр. є абсолютно доконаним. 
прикметно й інше: після окупації польщі Третім рейхом певна частина 
представників її розвідувально-контррозвідувальних органів співпрацювала з 
абвером, поліцією безпеки і СД.

* у заяві урядів англії і Франції (19 вересня 1938 р.) на адресу уряду 
чехо словаччини зазначалося: “представители обеих сторон убеждены, что… 
создалось такое положение, когда сохранение в границах чехословацкого 
государства районов, населенных главным образом судетскими немцами, 
фактически не может более продолжаться без того, чтобы не поставить 
под угрозу интересы самой чехословакии и интересы европейского мира… 
оба правительства вынуждены прийти к заключению, что поддержание 
мира и безопасности и жизненных интересов чехословакии не может быть 
эффективно обеспечено, если эти работы сейчас же не передать Германской 
империи” [ 5, 170].

Мюнхенська змова за участю Німеччини, англії, Франції і Італії сто-
совно долі чехословацьких земель відбувалася без участі зацікавленої 
сторони. у доповідній МЗС чехословаччини учасника делегації у Мюнхені, 
зокрема, зазначалось, що о пів на другу (30 вересня 1938 р.) її запросили 
у зал конференції, де засідали “високі сторони”. За словами підписанта 
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за військовою допомогою чехословаччина не звернулася. 7 жовтня 
1938 р. під тиском Німеччини чехословацький уряд надав автономію 
Словаччині, а 8 жовтня – підкарпатській русі. 2 листопада того ж року 
на підставі рішення першого віденського арбітражу угорщина “прихо-
пила” південні райони Словаччини та Закарпатської україни з містами 
ужгород, Мукачеве і Берегове. опинившись у березні 1939 р. під на-
цистською окупацією, чехословаччина втратила незалежність. у складі 
Третього рейху з’явився “протекторат Богемія і Моравія”. 21 вересня 
1938 р., у розпал судетської кризи, польський уряд поставив перед 
чехами вимогу “повернути” Тешинську область, де мешкали 120 тис. 
чехів і 80 тис. поляків. Другого дня після підписання згадуваного до-
кумента (1 жовтня) польська армія захопила омріяну територію*.

За розрахунками польської сторони вирішення “чеського питання” 
мало завершитися утворенням широкої антирадянської коаліції. Со-
юзниками вбачалися угорщина, румунія, Болгарія, Югославія, Греція, 
Фінляндія, латвія і Естонія [11, 35]. проект зазнав невдачі, і вже не-
забаром за безпосередньою участю Німеччини польща стала жертвою 
власних амбіційних планів. від зазіхань західного сусіда не порятувала 
навіть їх активна співпраця, зокрема у ході Мюнхенської змови. 

розуміючи реальну небезпеку для світу з боку Третього рейху і його 
союзників та намагаючись уникнути загрози залишитися віч-на-віч з 
блоком фашистських держав, радянський Союз звернувся до європей-
ських країн, зокрема польщі, а також СШа, заключити військово-полі-
тичний союз. 10 травня 1939 р., перебуваючи у варшаві, заступник нар-
кома іноземних справ СрСр в. потьомкін від імені уряду запропонував 
укласти радянсько-польський договір про взаємодопомогу. переконані 
у реальності домовленостей з гітлерівською Німеччиною, поляки на 
пропозицію не погодилися [1, 52; 14, 14–15]. Не дали згоди і на мож-
ливе просування частин і з’єднань червоної армії їхньою територією у 
разі агресії з боку німців. Більше того, на кордоні з СрСр розпочалося 

(Г. Масаржика), “атмосфера была угнетающая: ожидали объявления при-
говора… Нам было объяснено довольно грубым образом и притом французом, 
что это приговор без права аппеляции и без возможности в него исправления… 
Мы простились и ушли. чехословацкая республика в границах 1918 года 
перестала существовать” [5, 235–236].

* у телеграмі повноважного представника СрСр в чехословаччині 
С. алек санд рвського на адресу Наркомату іноземних справ зазначалося: 
“в по ловине 12-го ночи 30 сентября польский посланник явился к крофте 
(міністр іноземних справ чехословаччини – А. С.) и передал ноту, в которой 
пред’являються ультимативно следующие требования. уступить три района в 
Силезии – Фрейштадт, Тешин, Яблунков…

Намечен еще один участок, в котором должен бать проведен плебисцит, 
над которым заранее отвергается международный контроль. ответ требуют 
завтра, 1 сентября, в 12 часов дня” [5, 242–243]. 
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прискорене будівництво укріплених районів, установлення протипіхот-
них і протитанкових огорож, облаштовування злітно-посадкових смуг, 
зміцнення протиповітряної оборони тощо. Було підтягнуто додаткові 
війська. йшла підготовка, щоб не лише завадити можливому просуван-
ню радянських військ, але й до нанесення контрудару. у разі війни з 
Німеччиною надії покладались виключно на англію та Францію. 

оцінюючи ситуацію, яка склалася в Європі навесні 1939 р., англій-
ський історик Б. ліддел Гарт, з одного боку, наголошував на “непра-
вильних действиях англии” і гарантіях польщі, “которые носили явно 
провокационный характер”, з другого, що державою, яка здатна надати 
їй реальну допомогу, була лише росія, “единственное государство, ко-
торое могло оказать… эффективную поддержку” [2, 302]. 

“Действительно, – писав у свою чергу (серпень 1939 р.) французь-
кий посол у радянському Союзі п. Наджіар колезі в польщі, – трудно 
представить, как можно было надеяться добиться от СССр, чтобы он 
принял обязательства против Германии, столь старательно обходив-
шейся с ним, если гарантированные нами поляки и румуны продолжа-
ли не желать ничего слышать о русской помощи*.

Гитлер, не колебаясь, решился на поступок, который Бек (Юзеф 
Бек, міністр закордонних справ у 1932–1939 рр. – А. С.), обеспеченный 
нашей гарантией, отказался совершить” [1, 52].

* 31 березня 1939 р. в умовах загострення ситуації навколо польщі прем’єр-
міністр великобританії Н.чемберлен заявив у палаті англійського парламенту: 
“…правительство Его величества не имеет официального подтверждения 
слухов о каком-либо планируемом нападении на польшу (план нападу на 
польщу (план “вайс”), був затверджений Гітлером 11 квітня 1939 р. – А. С.) 
и поэтому их нельзя принимать за достоверные… Для того, чтобы сделать 
совершенно ясной позицию правительства…, я должен информировать палату 
о том, что… в случае любой акции, которая будет явно угрожать независимости 
польши…, правительство Его величества считает себя обязанным немедленно 
оказать польському правительству всю поддержку, которая в его силах. оно 
дало польському правительству заверение в этом” [6, 62].

13 квітня з подібною заявою виступив і прем’єр-міністр Франції Е.Даладьє, 
наголосивши, що “Франция и польша дают друг другу немедленные и 
непосредственные гаранти против любой прямой или косвенной угрозы, 
которая нанесла бы ущерб их жизненно важным интересам” [6, 70]. 

Боячись агресії Третього рейху, Франція і англія робили усе можливе, 
щоб убезпечити себе за рахунок східних народів, зокрема поляків. Наприкінці 
серпня 1939 р. Е. Галіфакс (міністр іноземних справ великобританії) і Е. Да-
ладьє, віддавши у посланнях хвалу фюреру, повідомляли про бажання “найти 
удовлетворительное решение вопросов, вызывающих в настоящее время бес-
покойство”, і “о стремлении к искреннему сотрудничеству” [6, 400].

2 вересня, коли німецькі літаки вже піддали бомбовим ударам польську 
територію, “вірні” союзники продовжували відбуватись мовчанкою. а об’я-
вив ши війну Німеччині, до практичних дій не приступали. “Дивна війна” 
закін чилась окупацією Франції та бомбардуваннями англії. 
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23 серпня 1939 р. радянський Союз і Німеччина уклали договір 
про ненапад. Багато у чому даний крок з боку СрСр був вимушений 
та диктувався реаліями часу. На жаль, не забарилася і таємна угода 
про розподіл сфер впливу в Європі, яка стала для Третього рейху сиг-
налом для можливого упокорення світу. 1 вересня вермахт перетнув 
німецько-польський кордон. розпочалася Друга світова війна. втра-
тивши державність, польща була розчленована. частина її території 
(на півночі і північному заході загальною площею близько 90 тис. км2 
з 10 млн. мешканців, у т.ч. 20% етнічних німців), увійшли до складу 
Третього рейху. На центральних землях указом Гітлера від 12 жовтня 
1939 р. було утворено Генеральне Губернаторство – різновид колоні-
альної території. Східні креси (36 млн. населення) возз’єднались з ра-
дянською україною, намагаючись не дати майже союзникам приводу 
сумніватися у правильності підписаних угод, водночас, не виключно, 
зловтішаючись ситуацією, у яку потрапили поляки, відмовившись від 
допомоги, нарком іноземних справ СрСр в.Молотов допустив декілька 
різких випадів проти польщі, привітавши, зокрема, німців із взяттям 
варшави. він же завізував ноту радянського уряду, у якій зазначало-
ся: “польско-германская война объявила внутреннюю несостоятель-
ность польского государства. в течение десяти дней военных опера-
ций польша потеряла все свои промышленные районы и культурные 
центры… польское правительство распалось и не проявляет признаков 
жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фак-
тически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие 
договоры, заключенные между СССр и польшей” [7, 178]. через бага-
то років офіційний орган кпрС газета “правда” визнав ці дії такими, 
що “…противоречили нормам международного права”.

Загалом, у міжвоєнний період уряди польщі, як і радянського Со-
юзу, чимало зробили, щоб ускладнити міждержавні стосунки, створити 
умови, за яких між двома країнами відбувалися якщо не масштабні, то 
щонайменше локальні конфлікти та сутички.

Історичне протистояння між східними слов’янами та поляками 
упродовж 20–30-х років ХХ ст. з обох боків підігрівалося і класово-
ідеологічною ненавистю до супротивника. пізніше, в умовах нових 
військово-політичних реалій, і це безперечно, з боку вищого державно-
го і партійного керівництва СрСр цей чинник підсилився ще й жадо-
бою елементарної помсти за завдані поразки та жорстокість стосовно 
військовополонених під час польсько-радянської війни. ураховуючи, 
що помста, як правило, сліпа, вона затьмарила не лише розум, але й 
здатність адекватного бачення та прогнозування наслідків, перш за все 
політичних, зокрема, і щодо акту вандалізму стосовно поляків, які у 
1939 р. опинилися у радянському полоні. Згодом, коли настало про-
зріння та повернулася здатність логічно-критичної оцінки вчинків, ра-
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дянський уряд, як видно з усього, не раз відчував провину за заподіяне 
попередниками, однак визнати цей факт, а тим паче покаятися, так і не 
зміг. 

підтвердження тому знаходимо в статті доктора історичних наук 
а. Синявського “поляки в червоній армії в 1944 р.: Соціально-пси-
хологічні проблеми”. “радянським керівництвом поляки (напередодні 
Другої світової війни. – А.  С.), незалежно від місця їхнього мешкан-
ня, – зазначає автор, – розглядалась як вельми підозріла етнічна група, 
небезпечна в кількох відношеннях: поширеними націоналістичними по-
глядами, наявністю родинних зв’язків за кордоном, життєвим досвідом 
проживання в іншій державі та за іншої суспільної системи, “чужим” 
світобаченням, у тому числі соціальним тощо. у цьому ряду певну роль 
відігравав і традиційний стереотип сприйняття поляків, укорінений ще 
в епосі російської імперії, як власників незалежної, волелюбної вдачі, 
вічних бунтівників і паліїв заколоту. Не згладилися ще з пам’яті й події 
польсько-радянської війни 1920 р., в якій, з одного боку, народилося 
презирливе прізвисько “білополяки”, а з другого, лишився неприємний 
осад від принизливої поразки. До речі, відхід західних територій украї-
ни і Білорусі в результаті цієї війни до польщі виявився міною вповіль-
неної дії та став для радянського керівництва не тільки політичним, але 
й психологічним стимулом при нагоді взяти реванш, що й відбулося в 
1939 р.” [15, 50].

у цьому випадку важливий і такий факт: критика опонентів Ста-
ліна на його адресу за програну полякам війну почулася щойно після 
її завершення. З багатьох причин наприкінці 20-х років вона згасла. 
але події, пов’язані з нею, не забулися. Так, комкор а. Тодорський, 
про якого свого часу в політичному звіті Цк на ХІ з’їзді ркп(б) згаду-
вав ленін*, відсидівши за волею “вождя народів” 15 років у ГуТаБі, 
звертаючись як їх учасник до описуваних перипетій на сторінках спо-
гадів “Маршал Тухачевський” (розділ “проти маршала пілсудського”), 
писав: “передача цих армій (1-ї кінної та інших з одного фронту до 
складу іншого. – А. С.) з провини рвр південно-Західного фронту (го-
ловним чином члена рвр Сталіна), затягнулася до 20-х чисел серпня, 
тоді як 16–17 серпня ворог перейшов у контрнаступ і варшавська опе-
рація вже закінчилася для нас трагедією. 

володимир Ілліч (ленін. – А. С.) персонально не згадав жодної лю-
дини як винуватця цієї помилки, а Сталін і апологети культу його осо-
би всі стріли за невдачі під варшавою спрямували в Тухачевського” 
[22, 431]. останній у свою чергу також не раз висловлювався з критич-

* йшлося про його книгу “Год с винтовкой и плугом”. До неї ж ленін 
повернувся у статті “Маленькая картина для выяснения больших вопросов”, 
назвавши “сей труд замечательным”, а викладені у ньому думки “пре вос-
ходными и очень правильными” [22, 408].
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ною оцінкою ролі Сталіна у подіях 1920 р., що багато в чому вирішило 
подальшу його долю. За “бонапартизм” маршал заплатив життям*.

Щодо каяття, зокрема Сталіна, то така можливість, як нам ви-
дається, могла мати місце в грудні 1941 р. під час його зустрічі з 
в.Сікорським (головою еміграційного лондонського уряду польщі, 
який відвідав кремль у супроводі посла С. кота і командувача поль-
ською армією в СрСр в. андерса). За свідченням очевидців, перемо-
вини головним чином торкалися двох проблем: долі поляків в СрСр і 
майбутнього сформованих на території радянського Союзу польських 
військових частин і з’єднань. постало питання і про офіцерів, чинов-
ників, інших осіб, які, за даними польської сторони, не були звільнені 
й продовжували потерпати в таборах. перелік їх прізвищ Сікорський 
вручив візаві. Сьогодні зрозуміло, що йшлося й про полонених, які ста-
ли жертвою трагедії в катині і не тільки. Знаючи їхню долю та пере-
конавшись, що і співбесідники про них не забули, навіть пам’ятають 
поіменно, Сталін, як на нього, досить емоційно відреагував на пропози-
цію прем’єр-міністра евакуювати із СрСр польські частини, заявивши: 
“Якщо поляки не хочуть тут воювати, то нехай прямо й скажуть: так 
чи ні. Я знаю, де військо формується, там воно має й лишатися. обі-
йдемося без вас. Можемо всіх віддати. Самі впораємося. відвоюємо 
польщу і тоді вам її віддамо. але що на це люди скажуть”. в останньо-
му випадку малися на увазі відгуки в світі. За спогадами С. кота, “…у 
переговорах настав драматичний момент. Сталін розцінив прохання як 
результат тиску з боку англії, яка потребувала польських вояків. але 
потім усе з’ясувалось і отримало позитивну розв’язку” [20, 85]. Ситуа-
ція розрядилася, більше того для польської сторони мала сприятливий 
результат, навіть з тих питань, де чекати на очікуваний позитив було 
важко. Не виключена можливість, що основною причиною цього стало 

* Як один із добре обізнаних людей 30–40-х років павло Судоплатов, 
роз гля даючи різні версії, що призвели до ліквідації “опозиції військових”, 
писав: “военных (М. Тухачевского, в. Блюхера, о. Єгорова та ін. – А.  С.) 
ликвидировали из-за давней вражды между Тухачевским и Сталиным, ко-
торые имели разные точки зрения на то, кто несет ответственность за ошибки, 
допущенные в войне с белополяками в 1920 году. Тухачевский считал, что 
красная армия потерпела поражение на подступах к варшаве потому, 
что Сталин и ворошилов якобы отказались перебросить ему в помощь 
кавалерийские части”. Нижче зазначив: “Тухачевский и его группа в борьбе 
за влияние на Сталина попалась на его удочку. во время частых встреч со 
Сталиным он критиковал ворошилова, Сталин поощрял эту критику, называя 
ее “конструктивной, и любил обсуждать варианты новых назначений и 
смещений. Нравилось ему и рассматривать различные подходы к военным 
доктринам. Тухачевский позволял себе свободно обсуждать все это не только 
за закрытыми дверями, но и распространять слухи о якобы предстоящих 
изменениях и перестановках в руководстве Наркомата обороны. Словом, он и 
его коллеги зашли, по мнению Сталина, слишком далеко” [17, 101, 103].
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те, що Сталін зазнав мук совісті за невинно убієнні душі. але далі він 
не пішов. Не зробили цього, як відомо, і його послідовники.

після успішного завершення для радянського Союзу та союзників 
Другої світової війни “прикре непорозуміння” з розстрілом польських 
громадян Сталін, напевно, вирішив вичерпаним. Безперечно, основним 
аргументом, передусім для себе, він визначив факт звільнення радян-
ськими військами польщі, а головне, зазнані при цьому втрати – понад 
600 тис. солдатів і офіцерів червоної армії. але, як відомо, рано чи 
пізно за все доводиться платити.

Доля ж уцілілих у радянських таборах військовополонених та ін-
тернованих поляків склалася по-різному. Напад нацистської Німеччини 
на СрСр не лише посилив, але й кардинально змінив світову військово-
політичну ситуацію. Маючи потребу в союзниках і шукаючи допомоги 
на стороні, Сталін, не без участі англії, звернув увагу на польський 
емігрантський уряд, з яким 30 липня 1941 р. були відновлені диплома-
тичні стосунки. Тоді ж було досягнуто домовленості про формування 
на території радянського Союзу польських національних військових 
з’єднань. Їх основою мали стати інтерновані в 1939р. колишні чинов-
ники, службовці силових відомств, цивільні особи, а головним чином 
полонені. командувачем майбутньої польської армії вбачався генерал-
лейтенант владислав андерс. 

Зберігши національний суверенітет, після присяги на вірність поль-
ській республіці та відповідної військової підготовки на час сумісних 
дій проти спільного ворога формування в оперативному відношенні 
передбачалося надати в розпорядження Ставки вГк червоної армії. у 
справах щодо особового складу та організації вони мали підпорядко-
вуватись польському вищому військовому командуванню в лондоні.

Формування частин і з’єднань почалося в серпні 1941 р. Цю роботу 
розгорнули змішані призовні комісії. призову в першу чергу підляга-
ли колишні солдати і офіцери війська польського, які перебували в 
Грязовецькому, Южському, Суздальському і Старобільському таборах, 
молодь призовного віку з числа засуджених і засланих в адміністра-
тивному порядку в 1939–1941 рр. з районів Західної україни і Захід-
ної Білорусі, поляки, які евакуювалися в 1941 р., а також перебували в 
будівничих батальйонах і регулярних радянських частинах. підрозділи 
комплектувалися не лише призовниками, але й добровольцями.

Наприкінці жовтня 1941 р. армія налічувала 41,5 тис. солдатів і 
офіцерів, а на березень 1942 р. – 73,4 тис. осіб. 12 серпня 1941 р. в 
указі президії верховної ради СрСр “про надання амністії польським 
громадянам, утримуваним в ув’язненні на території СрСр” зазнача-
лося: “предоста вить амнистию всем польским гражданам, содержа-
щимся ныне в заключе нии в качестве военнопленных, или на других 
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достаточных основаниях”)*. у розробленій тоді ж на виконання указу 
постанові рНк СрСр і Цк вкп(б) передбачалося звільнити поляків з 
тюрем, вТТ, таборів військовополонених, спецпоселень, а також з місць 
заслання і вислання. військовополонені та інтерновані колишньої поль-
ської армії звільненню підлягали всі без винятку [20, 86].

До складу трьох змішаних призовних комісій ввійшли представ-
ники польського командування, рСча, НквС, а також медичні пра-
цівники. 20 серпня 1941 р. у доповіді на ім’я Сталіна, Молотова, Берії, 
Маленкова і Шапошникова вповноважений Дко і одночасно Гене-
рального штабу ча генерал-майор танкових військ о. панфілов писав: 
“прошу разрешить командировать в призывные комиссии по польским 
формированиям: от Генштаба – подполковник Дубровский М. Ф., 
подполковник корот ких Н. М., майор Супрунов М. от НквД – капи-
тан госбезопасности петров а., майор киреев Н. С. от Санитарного/ 
управления/ красной армии – бригад/врач певзнер а. М., военврач 1 
ранга ильин С. и., военврач 1 ранга Темкин Н. М. все кандидатуры 
согласованы с управлением особых отделов НквД. по деловым при-
знакам подходят” [20, 87].

21 серпня Сталін дав згоду. Невдовзі були затверджені і голови ко-
місій. Ними стали представники польського командування: полковник 
Сулік-Сарновський, підполковники петроконьський і вишневський. 
комісії розпочали роботу в Южському, Суздальському, Грязовецькому 
і Старобільському таборах НквС.

розгорнулася призовна робота і в місцях позбавлення волі. у 
1944 р. один із співробітників ГуТаБу Г. покровський у листі “про 
роботу північних таборів у 1941–1943 рр.” на ім’я керівництва “архіпе-
лагу” писав: “Не без интереса отме тить, как проходило освобождение 
поляков. Мне лично пришлось участво вать и оформлять освобождение 
более 1 500 человек, находившихся в Сороковом лагере. Эта категория 
заключенных содержалась в отдельных подразделени ях (колоннах). по 
получении указа (від 12 серпня 1941 р. – А. С.), по спискам этих колонн 
были подготовлены личные дела, и я вместе с инспектором группы осво-
бождения и представителем финотдела выехал в эти подраз деления. по 
приезде на колонну, была проведена беседа и разъяснение о порядке 
осво бождения. как только эта категория узнала об их освобождении, сра-
зу из менились отношения между отдельными группами заключенных. 
Бывшие офицеры, чиновники, торговцы и прочая категория польских 
верхушек от делилась от крестьян, рабочих и мелких служащих, первые 
начали повеле вать последними, задавать тон. Буквально на следующий 
же день у отдельных заключенных, бывших офицеров польской армии по-

* амністія не поширювалась на осіб, що співпрацювали з гітлерівцями і 
їх союзниками, вихідцями із держав “осі”, а також тих, хто відбував покарання 
за кримінальні злочини.
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явились денщики, которые чистили и чинили их одежду, обувь, ходили на 
кухню за обедом и т. д. первым занятием освобожденных стало обши-
вание, восстановление знаков отличия, эмблем и др… вопрос о войне и 
сообщениях с фронта мало кого интересовали. Больше всего занимало – 
куда лучше пое хать и где лучше жить. в конце концов, случайно, один 
изъявил желание пое хать в кустанай, где у него находилась семья. после 
этого буквально все нача ли просить направить их в кустанай. Такое же 
положение было и по другим колоннам лагеря…

Необходимо отметить еще одну деталь: польский контингент в 
большин стве своем оказался слабым, мало приспособленным к услови-
ям лагеря, осо бенно на Севере. к физическому труду навыков не имел, 
и производительность по этой категории была исключительно низкая” 
[4, 525–526].

Наприкінці серпня 1941 р. з військовополонених та інтернованих 
поляків, утримуваних у чотирьох названих таборах, призовними комі-
сіями було відібрано 20 701 особу, у т.ч. 1 859 офіцерів, 2 533 унтер-
офіцери. у подальшому ця кількість збільшилася. 19 вересня в черговій 
доповідній на ім’я керівництва генерал-майор о. панфілов зазначав: 
“призванные контингенты польской армии из Грязовецкого, Южского, 
Суздальского и Старобельского лагерей сосредоточены в районах фор-
мирования армии...”. во всех пунктах формирования находятся 1 322 
офицера и 25 127 чел. млад шего комсостава и рядовых. С 17 сентября 
части армии приступили к нор мальным занятиям.

к месту ее формирования выезжал мой заместитель майор 
госбезопас ности тов. жуков (представник від НквС. – А. С.), которым 
установлено сле дующее: в связи с освобождением из лагерей и тюрем 
нескольких десятков тысяч поляков в район формирования ежеднев-
но стихийно, в неорганизо ванном порядке прибывают сотни человек. 
Эти лица занимаются спекуля цией и даже имеются отдельные случаи 
грабежа и дебоша. С их стороны имеет место ведение антисоветской 
агитации в окружающих селах. прибывшие весьма плохо одеты и не 
имеют никаких средств к существованию. Не исклю чена возможность 
начала эпидемических заболеваний.

по линии НквД имеются данные, что неорганизованный наплыв 
поляков будет возрастать, так как призывного контингента – польских 
подданных – на территории Союза ССр имеется более 100 тыс. чел.” 
[20, 88].

відбір особового складу для комплектування армії відбувався до-
сить вимогливо. Зокрема, станом на 7 вересня 1941 р., за даними од-
нієї із призовних комісій, з 11 789 військовополонених, які пройшли 
різні перевірки та співбесіди, у т.ч. і медичні огляди, в Суздальському 
і Южському таборах, 320 осіб з різних причин (вік, стан здоров’я та 
ін.) лишилися “за бортом”. а вже 12 вересня начальник упвІ союзного 
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НквС капітан ДБ п. Сопруненко писав: “Заместителю народного ко-
миссара внутренних дел Союза ССр. комиссару государственной без-
опасности 3 ранга т. Меркулову.

после окончания работы призывных комиссий в Старобельском, 
Южс ком, Грязовецком и Суздальском лагерях НквД, отправлено в 
пункты формирования частей польской армии 24 328 чел. бывших 
польских воен нопленных.

в лагерях осталось 762 чел., из них:
– непризванных лиц немецкой национальности – 273 чел.
– признаны негодными врачебными комиссиями, а также нахо дя-

щих ся в госпиталях и больницах – 234 чел.
отказались вступить в польскую армию – 252 чел.
не призваны в армию как осужденные польскими судами – 3 чел.
прошу вашего указания, куда направить бывших военнопленных 

не мецкой национальности” [20, 88–89].
На копії документа збереглася позначка п. Сопруненка: “Замести-

тель наркома тов. Меркулов дал указание сосредоточить всех немцев в 
одном мес те и содержать в лагере”.

у листопаді 1941 р., інформуючи польське командування “про 
стан здоров’я особистого складу і санітарні умови його перебування 
в таборах”, начальник санітарного управління армії зазначав: “Наша 
армия состоит из бойцов действительной службы 1939 г., запаса и рат-
ников ополчения, моби лизованных в 1939 г., а также из добровольцев.

Бойцы эти в связи с распоряжениями оккупационных влас-
тей в период с осени 1939 г. по лето 1941 г. были сосланы в лагеря 
военнопленных, заклю чены в тюрьмы или работали в лагерях. вслед-
ствие изменившихся полити ческих условий они были освобождены, 
однако состояние их здоровья в 60–70% случаев было неудовлетвори-
тельно, так как эти люди физически ос лаблены из-за плохих условий в 
лагерях, результатом которых стали разно образные болезни”. За його 
даними, упродовж медичних оглядів виявили хворих, кількість яких у 
вересні склала 6% від загальної чисельності армії. однак, як свідчать 
далі цифри, власне на хронічні захворювання страждали лише близько 
2% особового складу. решта перехворіли на грип, застуду, лихоман-
ку, авітаміноз, мали шкірні недуги тощо. Тут же зазначалося: “общее 
состояние заболеваний сначала было до вольно значительно, однако 
благодаря организованным усилиям оно улуч шилось. Заболеваемость 
теперь составляет около 3%” [20, 89].

процес формування армії, морально-психологічний стан і політич-
ні настрої її особового складу перебували під постійним контролем 
НквС, передусім другого контррозвідувального управління. Необхід-
ну інформацію зацікавлені особи отримували як із офіційних джерел 
(представників апарату уповноваженого Дко і Генерального штабу 
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ча, в їх числі і НквС, очолюваного майором держбезпеки Г. жуко-
вим), так і від освідомлювачів, чимала кількість яких свого часу була за-
вербована ще в таборах, тюрмах і на засланні. опираючись на отримані 
дані, в одній із доповідних л. Берії на ім’я й. Сталіна йшлося: “всего по 
сос тоянию на 1 марта с.г. (1942 р. – А. С.) в составе польской армии в 
СССр на ходится 60 тыс. чел., в т. ч. 3 090 офицеров.

расширение польских формирований в СССр вызвало в рядах 
польс ких офицеров и солдат подъем положительных настроений, что 
нашло свое отражение в высказываниях об усилении уверенности в 
воссоздании “неза висимой польши” и выражениях желания показать 
себя в борьбе с немецки ми оккупантами.

оценивая это обстоятельство как результат успешных перегово-
ров Сикорского с Советским правительством, командующий армией 
генерал андерс и группа просоветски настроенных старших офицеров 
высказывают ся за честное военное сотрудничество с Советским Союзом, 
за добросовест ное и лояльное выполнение принятых на себя обязательств 
и за установление прочных союзных отношений будущей польши и 
СССр”.

До останніх, окрім командувача, Берія відніс генерала Шарецького 
(начальника санітарної служби армії), командний склад кількох підроз-
ділів і частин в особі полковників Берлінга, кончіца, підполковників 
Дудзінського, Тишинського, Горчинського, майора кіпіані (головного 
прокурора армії) і деяких інших. “Сам андерс, – підкреслював нарком 
внутрішніх справ, він же член Дко, – в беседах с польскими офицера-
ми посто янно подчеркивает, что польская армия многим обязана СССр, 
что “нужно поставить крест на старых обидах”, и часто в теплых тонах 
делится воспоми наниями о приеме в кремле и личными впечатлениями 
о тов. Сталине” [20, 90].

писав Берія і про речі не зовсім приємні, указуючи, що значно чис-
ленніший протилежний табір польського офіцерства “из числа пилсуд-
чиков, крайних национа листов и антисоветчиков…” в последнее время 
поднимает голову и пропагандирует ту точку зрения, что союз польши 
и СССр следует рассматривать как вынужденный шаг на пути восста-
новления польши”, что “невозможно забыть советские тюрьмы, лагеря 
и ссылки”, что “рано или поздно польский народ должен предъявить 
свой счет к СССр”, а “польская армия должна накапливать свои силы и 
воевать только на террито рии польши”.

Серед “виразників цих інтересів” Берія називав генералів Токар-
жевського, раковського, волковіцького, полковників крогульського, 
Шмідта, Маршалека, Фелинтейна, Шиманського і багатьох інших. “все 
эти люди, – зазначав він, – с открытым недоверием относятся к шта-
бу (армії. – А. С.) и лично к генералу андерсу и выражают беспокой-
ство, как бы андерс не продался большевикам”. Эти же лица открыто 
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высказываются за необходи мость использовать расширение польских 
формирований для оттягивания выхода частей на фронт с тем, чтобы 
сохранить без потерь польскую армию для “решения вопроса о судьбах 
польши в будущем”.

Інформував лаврентій павлович і про появу в частинах польської 
армії “нелегальных группировок, ставящих перед собой конкретные 
политические цели”. Так, зокрема, за його словами, у 6-й дивізії одну з 
груп очолив її командир генерал Токаржевський, другу, безпосередньо в 
штабі армії, начальник оперативного відділу полковник крогульський. 
учасники цих та інших груп вважають: “что правительство Сикорского 
мало торго валось с СССр о судьбах польши”, ведуть націоналістичну 
пропаганду, непримиренно налаштовані щодо питання “про принципи 
1939 р.” і вдаються до заходів з тим, щоб зайняти командні посади в 
штабі армії “своїми людьми”.

повідомлялось і про те, що в 5-й піхотній дивізії “определилась 
проне мецкая группа, которую возглавляет командир 2-го батальона 
14- го пехотно го полка майор кривко. Ее участники ведут антисоветскую 
агитацию, доказы вая, что восстановление польши возможно только с 
помощью Германии... в некоторых случаях антисоветские элементы 
идут на активные действия. Например, полковник Берлинг и подпол-
ковник Дудзинский, открыто ориен тирующиеся на СССр, получили 
анонимные письма с сообщением, что за про советскую деятельность они 
“приговорены к смертной казни” и будут уничтожены. капитану розен-
Заварскому и поручику Щиперскому, извест ным своими симпатиями 
к Советскому Союзу, анонимщики неоднократно угрожали расправой 
при выходе частей на фронт”.

Судячи з обсягу, характеру і різнобічності отримуваної інформа-
ції, освідомлювачі, а також прорадянськи налаштовані солдати і офі-
цери польських частин, що формувалися, без роботи особливі відді-
ли не залишали. активно “працювали” і “чорні кабінети”, в яких ішла 
перлюстрація листів, інших повідомлень, які отримувались і надсила-
лись особовим складом армії. результати, за даними Берії, були мало-
втішні, бо, як зазначалося в тій самій доповіді, “антисоветские реван-
шистские настроения имеют место также среди солдат, особенно среди 
той их части, которая прибыла в армию из тюрем и лагерей. обычная 
тема их разговоров – воспоминания о лишени ях и связанных с ними 
переживаниях. “обиды” не забыты. Морально-полити ческий облик 
прибывающего пополнения – отрицательный. Есть случаи, когда они 
у своих же товарищей воруют хлеб, продают казенное обмундиро-
вание, пьянствуют, занимаются кражами у советских граждан. по 
данным польского военного прокурора, у него в производстве до 500 
следственных дел по кражам, хищениям и дезертирству”. Заспокою-
вав Сталіна Берія своєрідно, зазначаючи, що “многие письма, которые 
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солдаты пишут родным, насыщены антисоветским содержанием. одна-
ко для настроений большинства характерной является ярко выражаемая 
ненависть к немцам” [20, 90–91].

уже впродовж формування польських військових частин і з’єднань 
між радянським і лондонським міграційним урядами виникли супер-
ечності. Мали вони, перш за все, характер політичного протистоян-
ня, різних підходів і поглядів на проблеми, які виникли. Як резуль-
тат, 31 серпня 1942 р. у ході останньої радянсько-польської військової 
конференції було ухвалено рішення про евакуацію польської армії. 
На 1 вересня межі СрСр полишило біля 80 тис. військовослужбовців 
і більше 37 тис. членів їх родин. З них 12 тис., головним чином моря-
ки, льотчики, танкісти, вирушили до англії, а більша частина армії – 
69 917 осіб – виїхали до Ірану. Невеличка група польських офіцерів 
на чолі з полковником Зиґмундом Берлінґом лишилася у радянсько-
му Союзі. улітку 1943 р. на підставі постанови Дко СрСр почалося 
формування польської піхотної дивізії ім. Тадеуша костюшка. очолив 
її полковник Берлінґ. у липні 1944 р. бойовий шлях у складі 1-го Бі-
лоруського фронту розпочала 1-ша польська армія, яка в подальшому 
брала активну участь у звільненні польщі [20, 130].

у цілому військово-політична угода між СрСр і польським емі-
грантським урядом очікуваного успіху не досягла. Для обох сторін це 
мало негативні наслідки: у надзвичайно складний період не вдалося 
створити міцної воєнної спілки. Як результат, суперечності між СрСр 
і польщею ускладнилися ще більше. останнє, безперечно, у багатьох 
рисах визначило як долю майбутньої польської держави в цілому, так і 
конкретних людей, серед них С.Сікорського, в. андерса, багатьох ря-
дових польських громадян, зокрема військовополонених та інтернова-
них.

Без оперативної уваги польська армія не лишилась і після передис-
локації до Ірану. Замість НквС її стали “опікати” представники щойно 
створеного наркомату держбезпеки, зокрема перше його управління. 
у червні 1944 р. начальник останнього комісар ДБ 3-го рангу Фітін 
у доповіді Цк вкп(б) “про діяльність представників польської армії 
на Середньому Сході” детально висвітлював: антирадянську діяльність 
поляків; роботу польської розвідки в палестині; загальні відомості про 
польську армію на Середньому Сході тощо.

Додамо, що після виводу армії до Ірану протистояння між С. Сікор-
ським і в. андерсом підсилилося. у січні 1943 р. останній навіть ви-
магав відставки прем’єр-міністра. політичні нуртування почались і в 
армії. 4 червня 1943 р., під час інспекційної поїздки по її з’єднаннях 
і частинах (дислокувалися від Тель-авіва до Єгипту) літак, на якому 
летіли Сікорський і його оточення, у тому числі донька, упав у море 
після злету. причини катастрофи не з’ясовані і досі.
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За наполяганнями у. черчілля армія була реорганізована у 2-й 
польський корпус (приблизно 50 тис. осіб). у січні – лютому 1944 р. 
останній прибув до Італії та був включений до складу союзних військ. 
Брав участь у боях проти гітлерівців. війну закінчив 21 квітня 1945 р. 
у Болоньї [20, 132].

Ще одним подразником у радянсько-польських стосунках воєнно-
го періоду стали події, пов’язані з повстанням в окупованій німецько-
фашистськими військами варшаві, яке було організоване й розпочате 
керівниками ак у рамках розробленого еміграційним урядом планом 
захоплення влади до звільнення польської столиці радянськими вій-
ськами.

Не вдаючись до подробиць, зауважимо, що у цьому випадку намі-
ри мали виключно політичний підтекст, і у разі успіху передбачалось 
забезпечити умови для прибуття до столиці польщі та розгортання ді-
яльності лондонського еміграційного уряду. останній сподівався стати 
на перешкоді до владного олімпу польському комітету національного 
визволення (пкНв)*, який співпрацював з СрСр.

рішення про початок повстання керівництво ак ухвалило без по-
годження не лише з командуванням радянських військ й пкНв, але 
й варшавськими антифашистськими підпільними організаціями та ал, 
очільником яких виступала польська робітнича партія. Не були врахо-
вані і реалії, що склалися на радянсько-німецькому фронті. Здолавши 
влітку 1944р. з боями 700 кілометрів фронтових доріг, зустрівши на 
підступах до варшави шалений опір противника, війська 1-го україн-
ського і 1-го Білоруського фронтів змушені були перейти до тривалої 
оборони.

Не належним виявилося й військово-технічне забезпечення по-
встання. Із близько 40 тис. повстанців озброєння мали лише 10%, а 
боєприпасів вистачило на декілька днів запеклого протистояння [3, 
120–121].

в охоплене повстанням місто гітлерівці ввели війська СС, задіяли 
танки й артилерію. Незважаючи на допомогу радянської авіації (було 
здійснено понад 5тис. літако-вильотів, переважно зі зброєю і боєпри-
пасами), 2 жовтня 1944 р. повстанці капітулювали. жертвами нацистів 
стали понад 200 тис. поляків. Столицю польщі в ході запеклих боїв 
червона армія змогла звільнити лише 17 січня 1945 року. 

На східному фронті все ще продовжувалися активні бойові дії, а 
вже у жовтні 1944р. було покладено початок “великому переселенню 
народів”. весною і влітку 1944 р. в Москві за участю Сталіна і його най-

* у грудні 1943 р. не без участі радянської сторони постала крайова рада 
Народова (кНр) – Тимчасовий представницький орган національного фронту 
польщі. 21 липня 1944 р. нею була сформовано уряд – пНв. Збройною силою 
крН виступала ал.
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ближчого оточення, а також керівників крайової ради Народової від-
булися інтенсивні переговори з широкого кола питань радянсько-поль-
ських стосунків. одним із них стала проблема національних меншин у 
польщі (українців, білорусів, литовців) і в україні – поляків. аби на-
дати їй міжнародно-правовий характер, 9 вересня 1944 р. між урядами 
урСр і пкНС було підписано угоду про взаємне переселення українців 
і поляків відповідно з польщі до україни і навпаки. переселенню під-
лягало 100% українського населення. підписи під документом для іс-
торії залишили голова рНк урСр М. Хрущов і Е. осубка-Моравський. 
відповідно до затвердженого обома сторонами плану переселення пе-
редбачалось завершити до 15 червня 1946 року [21, 184–185]. причини 
такої поспішності багато у чому пояснювались військово-політичною 
ситуацією, зокрема різним баченням ролі і місця звільненої від німець-
кої окупації польщі у європейському співтоваристві, незатухаючою 
ворожнечею між найбільш радикальними частинами польського і за-
хідноукраїнського населення, що породжувало труднощі для дій чер-
воної армії і правоохоронних органів і, особливо, новому польському 
режиму, бажанням радянської сторони, з одного боку, зміцнити авто-
ритет останнього, з іншого – закріпити його у фарватері своєї зовніш-
ньої політики. Ця акція закінчилася у повоєнний період у ході відомої 
операції “вісла”.

Зазначені кроки у майбутньому послугували одним із каталізаторів 
до посилення протистояння як у міждержавних відносинах між СрСр і 
польщею, так і непорозумінням у їх суспільствах. 

Загалом, радянсько-польські стосунки 20–40-х рр. XX ст. характе-
ризувалися напруженістю та непослідовністю. На них впливали різні 
чинники, зокрема і суб’єктивні. Найбільш важливим із них була міжна-
родна ситуація, яка склалася у Європі, головним чином прихід до влади 
у ряді країн, насамперед Німеччині, фашистських урядів. Не меншим 
подразнюючим фактором, насамперед для СрСр, стало і те, що у зо-
внішній політиці англія і Франція намагались вирішити власні про-
блеми за рахунок інших народів. польща ж у цих умовах зайняла не 
лише вичікувальну, але й достатньо агресивну позицію. Не спонукали 
до порозуміння й заходи радянського Союзу у частині підписання та-
ємної угоди з Німеччиною, що нехтувала інтересами польської сторо-
ни. Далося взнаки й історичне протистояння між східними і західними 
слов’янами, яке посилилось неприкритою ворожнечею, зокрема між по-
ляками, з іншого боку росіянами, українцями і білорусами. Загострення 
взаємин відбулося і внаслідок наявності протилежних за своїм змістом 
і спрямованістю суспільно-політичних систем, а також різного віроспо-
відування, а у цілому грубих помилок у зовнішній політиці, допущених 
обома сторонами. все разом не дало належних можливостей для більш 
активної спільної боротьби з наці-фашизмом та заклало фундамент для 
непорозуміння й конфліктів у майбутньому. 
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список скорочень
аа  – армія андерса
ак  – армія крайова
вГк  – верховне Головнокомандування
вТТ  – виправно-трудовий табір
ГуТаБ  – Головне управління таборів
ДБ  – Державна безпека
Дко  – Державний комітет оборони
НквС (НквД) – Народний комісаріат внутрішніх справ
рва  – революційна військова рада
ркп(б)  – російська комуністична партія (більшовиків)
рНк  – рада народних комісарів
рСча  – робітничо-селянська червона армія
СД  – Служба безпеки (Німеччина)
упвІ  – управління у справах військовополонених
і інтернованих
ча  – червона армія

На основе различных документальных источников и широкого круга 
научных исследований в статье рассматриваются советско-польские меж-
госу дарственные отношения накануне и в условиях второй мировой войны. 
основ ное внимание сосредоточено на причинах и последствиях советско-
польского противостояния, событиях межвоенного и военного периодов. од-
ним из главных их аспектов выступают судьба военнопленных обеих сторон, 
межгосударственные военно-политические контакты и сотрудничество в борь-
бе с общим врагом, в частности, в сфере формирования частей и соединений 
войска польского и его участия в противостоянии с фашизмом.

Затрагиваются также исторические и морально-психологические вопросы 
взаимоотношений восточных и западных славян. 

Ключевые слова: взаимоотношения; славянское родство; катынская 
тра гедия; военнопленные; лагеря пленных; межгосударственные отношения; 
дого вор; польша; СССр; Третий рейх; союзники; агрессия; вермахт; армия 
андерса; армия крайова.

On the base of different documental sources and wide range of scientific 
researches the article discusses the Soviet-Polish interstate affairs before and during 
the Second World War. The main attention is given to the reasons and results of 
the Soviet-Polish confrontation and events of interwar and war period. One of the 
key aspects of confrontation is the fate of war prisoners of both sides; international 
military and political contacts and the cooperation in the fighting with the common 
enemy, particularly in the field of establishment of units and formations of the 
Polish Army and their participation in the combating fascism. The author also raises 
the historical, moral and psychological questions of the relationships of Eastern and 
Western Slavs. 

Key words: the relationships; the Slavic kinship; the Katyn tragedy; war 
prisoners; the camps of war prisoners; the interstate affairs; the contract; Poland; 
USSR; the Third Reich; the Confederate Army, the aggression; the Vehrmacht; the 
Anders Army; the Krajowa Army; the Red Army.
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ОБіЖниКи нКзс Усрр яК дЖереЛО дЛя дОсЛідЖення 
істОріЇ УКраЇнсьКОЇ диПЛОматіЇ 1920–1923 рр.

уперше публікується низка обіжників (циркулярів) НкЗС уСрр. проана-
лізовано їх зміст та здійснено класифікацію, показано значення цих докумен-
тів як джерела для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр.

Ключові слова: обіжник; циркуляр; НкЗС; уСрр; дипломатія.

однією з головних запорук існування будь-якої держави є ведення 
зваженої й ефективної зовнішньої політики. Таке ж завдання постало 
і перед українською Соціалістичною радянською республікою (уСрр) 
відразу після її виникнення. І хоч це ефемерне державне утворення у 
політичному і військовому плані майже повністю було залежним від 
рСФрр, Народний комісаріат закордонних справ (НкЗС) уСрр нама-
гався виконувати покладені на нього функції.

Створене 16 березня 1920 р. зовнішньополітичне відомство ра-
дянської україни на початковому етапі свого існування (до укладення 
12 жовтня 1920 р. прелімінарного мирного договору з польщею) фак-
тично не працювало. пік активної роботи НкЗС припадає на жовтень 
1920 р. – грудень 1922 р. (до утворення СрСр), коли здійснювалась ор-
ганізація роботи комісаріату, удосконалювалась його структура, велася 
активна зовнішньополітична діяльність.

одним із важливих напрямків діяльності НкЗС уСрр була організа-
ція роботи українських радянських дипломатичних представництв, що 
передбачало забезпечення їх нормального функціонування, налашту-
вання зв’язку між місіями та з центром, надсилання актуальної інфор-
мації. Не останню роль у цьому процесі відіграли обіжники (циркуляри) 
НкЗС уСрр, що надсилалися закордонним дипломатичним представ-
ництвам уСрр із метою впорядкування їх роботи, надання роз’яснень 
із різних питань, узгодження дій між представництвами тощо.

* Горбатюк Микола Володимирович – кандидат історичних наук, за ступ-
ник директора українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства.

© М. в. Горбатюк, 2014
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різні аспекти діяльності НкЗС уСрр та дипломатичних представ-
ництв радянської україни уже неодноразово досліджувалися1, однак 
запропонована тема предметом наукового дослідження ще не була.

За змістом обіжники можна поділити на декілька груп. Найбіль-
ша їх кількість регламентувала та/або упорядковувала діяльність 
українських радянських посольств, консульств та місій. Наприклад, 
перший із відомих нам обіжників НкЗС, датований 12 грудня 1921 р., 
встановив вимоги до оформлення віз у закордонних паспортах іно-
земців, які відтепер обов’язково мали містити такі елементи: дата ви-
дачі, назва прикордонного пункту, через який іноземець в’їхав на те-
риторію уСрр, строк дії візи, мета поїздки тощо2. 26 грудня 1921 р. 
диппредставникам уСрр за кордоном було розіслано Доповнення до 
цього обіжника, відповідно до якого згадані правила поширювались і 
на громадян уСрр, котрі поверталися в україну, а самі візи мали бути 
доповнені ще одним елементом – зазначенням місця перебування осо-
би в україні3.

обіжником від 19 грудня 1921 р. НкЗС уСрр намагався упорядку-
вати листування між диппредставництвами та комісаріатом. Зокрема, 
йшлося про запровадження порядку, відповідно до якого: вся техніч-
на кореспонденція мала надсилатися на адресу НкЗС із зазначенням 
відділу, якому вона адресується; таємне листування мало адресуватися 
народному комісару закордонних справ із зазначенням “особисто” або 
“цілком таємно”; на особистих листах обов’язковим було зазначення 
прізвища адресата4. 

обіжник НкЗС від 9 січня 1922 р. установлював правила переве-
зення посилок дипломатичною поштою. відповідно до цього докумен-
та відправляти посилки в уСрр дозволялося лише співробітникам місії 
у кількості не більше однієї із кожним поштовим підправленням. у по-
силці, вага якої не повинна була перевищувати 5 фунтів, заборонялося 
пересилати окремі групи товарів, а саме поштове відправлення мало 
супроводжуватися описом укладеного5.

Двома таємними циркулярами, датованими 18 квітня 1922 р., НкЗС 
уСрр намагався впорядкувати деякі аспекти роботи дипломатичних 
місій. Зокрема, з метою координації дій між НкЗС та його представ-
ництвами за кордоном, керівникам останніх рекомендувалося все лис-
тування з урядовими установами вести через відповідні відділи НкЗС. 
водночас зовнішньополітичне відомство звільнило співробітників мі-
сій від виконання різних доручень урядових установ, якщо вони не ма-
ють відмітки про їх розгляд у НкЗС6. Другий циркуляр зобов’язував 
дипломатичних представників узгоджувати з НкЗС кандидатури всіх 
іноземних осіб, які направлялися в уСрр для дипломатичної діяльнос-
ті. Зовнішньополітичне відомство уСрр вимагало подавати лише до-
бре перевірені і детальні дані, а свою вимогу пояснювало необхідністю 
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узгоджувати кандидатури іноземних дипломатів із Державним політич-
ним управлінням7.

подальше обмеження надмірної самостійності диппредставництв 
радянської україни було запроваджено обіжником від 5 серпня 1922 р., 
відповідно до якого заступник наркома закордонних справ в. Яков-
лєв забороняв місіям та консульствам уСрр видавати візи за клопо-
танням будь-яких радянських установ без попереднього узгодження з 
НкЗС уСрр. у разі надходження таких звернень автор обіжника радив 
переадресовувати їх безпосередньо в НкЗС8.

у своїх зверненнях до повноважних представництв НкЗС неодно-
разово підкреслював необхідність установлення постійного зв’язку й 
тісного контакту між ними, особливо з питань економічно-правового 
характеру. Зважаючи на це, 5 травня 1922 р. з ініціативи економічно-
правового відділу НкЗС, що був максимально зацікавлений у система-
тизації та перевірці усього попереднього досвіду міжнародно-правових 
відносин, було розіслано обіжник, який зобов’язував керівників дипло-
матичних представництв: регулярно (1 раз на тиждень) надсилати до 
центрального апарату комісаріату звіти про діяльність; питання еконо-
мічно-правового характеру вирішувати лише після узгодження з еконо-
мічно-правовим відділом НкЗС; регулярно надсилати копії важливого 
листування з урядом країни акредитації та з радянськими диппредстав-
ництвами. Зі свого боку економічно-правовий відділ обіцяв система-
тично інформувати повпредства про всі питання, що вирішувалися в 
ході його роботи9.

Ще одним важливим напрямком роботи НкЗС уСрр, що регу-
лювався з допомогою обіжників, був збір інформації про політичну, 
військову та економічну ситуацію за кордоном. обіжник від 20 січ-
ня 1922 р. регламентував збір інформації для Економічного підвідді-
лу НкЗС. відповідно до цього документа дипломатичні представники 
уСрр за кордоном мали збирати і надсилати до Харкова інформацію 
про загальне економічне становище, грошовий ринок, фінанси, зовніш-
ню і внутрішню торгівлю, митну і торгову політику та про стан осно-
вних галузей господарства країни перебування. Зважаючи на відсут-
ність детальної інформації про економіку європейських країн, НкЗС 
також просив своїх представників надсилати статистичну інформацію 
про країну перебування, політичні та економічні договори, нормативно-
правові акти, що регулюють торгівлю і промисловість країни, тощо10. 
Інший обіжник, датований 21 січня 1922 р., зобов’язав диппредставни-
ків у стислий термін зібрати і надіслати НкЗС матеріали та літературу 
з питань репатріації (репатріаційні договори, додаткові угоди, структу-
ру організацій, інформацію про судові розгляди тощо)11. а обіжник від 
29 грудня 1921 р. регламентував необхідність збору для економічно-
правового відділу НкЗС офіційної і неофіційної інформації про кордо-
ни країн Європи і азії (карти, статті у ЗМІ, офіційні документи)12.
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18 квітня 1922 р., після того, як НкЗС уСрр прийняв рішення про 
видання спеціального журналу, присвяченого дипломатичній діяльності 
відомства, керівникам місій уСрр за кордоном було розіслано обіжник 
з інформацією про це видання та з проханням брати активну участь у 
його підготовці. Зокрема, кожна місія зобов’язувалася не рідше одно-
го разу на місяць надсилати огляд економічної чи політичної ситуації 
в країні перебування або статтю про якусь важливу подію у її житті13.

важливою темою обіжників зовнішньополітичного відомства ра-
дянської україни було тлумачення норма права або власна нор-
мотворчість. обіжником, розісланим диппредставникам уСрр у 
січні 1922 р., установлювався порядок звільнення малозабезпечених 
від сплати консульських зборів. Зокрема, відповідно до “Тимчасових 
правил про консульські збори НкЗС” та цього обіжника консульським 
представникам уСрр рекомендувалося звільняти певну особу від спла-
ти збору лише на основі рішення консула, якому призначався цей збір 
та за особистим проханням малозабезпеченої особи. при цьому не-
платоспроможність особи мала бути встановлена шляхом “тщательной 
проверки недостаточности средств”14.

у іншому обіжнику, що був розісланий наприкінці 1921 р., дипло-
матичним представникам уСрр було надано роз’яснення про порядок 
видачі тимчасових посвідчень громадянам уСрр, які проживають за 
кордоном. Зокрема, було вказано чіткий перелік документів, що по-
давалися для отримання тимчасового посвідчення, встановлено про-
цедуру його оформлення, визначено термін дії, умови пролонгації та 
заміни. Для спрощення роботи українських дипломатів та уніфікації 
документації у додатках до обіжника було подано бланки тимчасового 
посвідчення, анкети та книги реєстрації тимчасових посвідчень15. вар-
то відзначити віднайдений проект згаданого вище обіжника16, у якому 
автор документа “тимчасове посвідчення громадянина уСрр, що про-
живає за кордоном”, називає “видом на проживання”, а сам проект, на 
нашу думку, є менш досконалим, ніж розісланий обіжник.

в інструкції «про порядок застосування § 38 “положення про іно-
земців в уСрр”», розісланій обіжно усім повноважним представникам 
уСрр за кордоном, НкЗС визначав процедуру та строки отримання 
громадянства уСрр для українців, які виявили на це своє бажання і 
перебували за кордоном. Інструкція містить перелік документів, що по-
трібно подати для початку процедури отримання громадянства, врегу-
льовує процес отримання громадянства неповнолітніми українцями та 
українцями, котрі проживають у державах, в яких немає дипломатич-
них представництв уСрр17.

За рівнем гласності всі обіжники, що досліджувались, можна по-
ділити на відкриті та таємні. у відкритих обіжниках зовнішньополі-
тичне відомство уСрр найчастіше тлумачило певні норми законів чи 
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підзаконних актів. Таке роз’яснення було адресоване передусім грома-
дянам республіки, а тому потребувало якнайбільшого поширення, що 
досягалося шляхом публікації документів у ЗМІ. Наприклад, такі обі-
жники НкЗС уСрр, як “про відношення іноземних громадян до вій-
ськової повинності”18 і “про виїзд чужоземців за кордон і про переїзд 
в межах україни і до росії”19 були опубліковані у “вістях вуЦвк і 
Харківського Губревкому” та “Збірнику узаконень та розпоряджень ро-
бітничо-селянського уряду україни та уповноважених рСФрр”. 

у свою чергу, таємні обіжники містили державну таємницю або 
були видані з метою упорядкування діяльності НкЗС та дипломатич-
них представництв уСрр і розсилалися виключно співробітникам ко-
місаріату або дипломатичним представникам за кордоном. Ці обіжни-
ки маркувалися грифом “таємно” або “цілком таємно” і призначалися 
виключно для службового використання. Найбільш яскравими пред-
ставниками цієї групи документів є таємні циркуляри НкЗС уСрр від 
18 квітня 1922 р., про які йшлося вище20.

Таким чином, обіжники (циркуляри), як документація НкЗС по-
точного внутрішньовідомчого характеру, викликають особливий інтер-
ес. Їх вивчення дає змогу відтворити цілісну картину функціонування 
системи НкЗС уСрр, особливо у сфері управління дипломатичними 
представництвами.

Загалом публікуємо 13 обіжників, що були розіслані між 12 грудня 
1921 р. і 5 серпня 1922 р. обіжники зберігаються в ЦДаво україни у 
п’яти справах (35, 59, 591, 731 і 773) опису 1, фонду 4 “Народний ко-
місаріат закордонних справ уСрр, м. Харків”. Серед них 5 оригіналів і 
8 копій; всі 13 обіжників надруковано на друкарській машинці.

Тексти документів публікуємо мовою оригіналу, без скорочень, зі 
збереженням стилістичних та орфографічних особливостей мови авто-
ра. археографічне опрацювання текстів документів проведено відпо-
відно до загальноприйнятих правил:

− авторські скорочення, пропущені слова, прийменники чи сполуч-
ники, відновлені упорядником, взято у квадратні дужки;

− без застережень виправлено явні помилки і описки та вилучено 
повтори;

− відсутні знаки пунктуації проставлено таким чином, що вони не 
спотворюють зміст документів;

− пропущені у словах апострофи і букви проставлено відповідно до 
норм сучасного правопису;

− власноручні підписи посадових осіб подано курсивом.
Місце і час написання обіжників визначено за їхнім змістом і ав-

торським датуванням. Незалежно від наявності авторської дати, вказів-
ку упорядника на час і місце написання листа подано над авторським 
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текстом праворуч. Дату та/або місце створення документа, якщо їх 
встановлено за змістом, зазначено у квадратних дужках.

обіжники розміщено у хронологічній послідовності. публікація 
супроводжується коментарями, у яких подано пояснення термінів, слів 
іншомовного походження, історичних подій, а також здійснено іденти-
фікацію персоналій та географічних назв.
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діяльності органів зовнішніх зносин уСрр у 1918–1922 рр. // Форум права. – 
2007. – № 2. – С. 206–210.

2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
україни (далі – ЦДаво україни), ф. 4, оп. 1, спр. 731, арк. 60.

3 Там само, арк. 61.
4 Там само, спр. 35, арк. 24.
5 Там само, спр. 59, арк. 1.
6 Там само, спр. 773, арк. 27.
7 Там само, арк. 28.
8 Там само, спр. 59, арк. 9.
9 Там само, спр. 591, арк. 12 зв.

10 Там само, спр. 59, арк. 5–5 зв.
11 Там само, арк. 4.
12 Там само, спр. 731, арк. 65–65 зв.
13 Там само, спр. 773, арк. 29.
14 Там само, спр. 59, арк. 7.
15 Там само, спр. 731, арк. 69–72.
16 Там само, спр. 13, арк. 353–353 зв.
17 Там само, спр. 773, арк. 28.
18 Збір узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду україни 

та уповноважених рСФрр. – Харків, 1920. – 7 липня 1920 р. – ч. 18. – С. 515–
516.

19 Збір узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду україни 
та уповноважених рСФрр. – Харків, 1920. – 22-30 квітня 1920 р.  – ч. 8. – 
С. 204–205.

20 ЦДаво україни, ф. 4, оп. 1, спр. 773, арк. 27–29.
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Обіжник економічно-правового відділу нКзс представникам Усрр за 
кордоном з роз’ясненням про вимоги до оформлення паспортів

і віз іноземців, що в’їжджають в Україну
м. Харків, 12 грудня 1921 р.

Циркулярно
№ 1138

всем полпредам и представителям
Для улучшения контроля над прибывающими из-за границы, НкиД счи-

тает необходимым упоминание в визах на паспортах иностранцев следующих 
сведений: 1) дата выдачи, 2) пограничный пункт, 3) на какой срок разрешает-
ся пребывание на украине украинским гражданам, возвращающимся на укра-
ину (отмечать “возвращаются на родину”), 4) основание выдачи визы, 5) цель 
поездки (коммерческая, политическая, журналистическая и т. д.).

в анкетах иностранцев и украинцев, ходатайствующих о разрешении на 
въезд в украину, желательно также иметь заключения полпреда и имеющую-
ся в распоряжении последнего биографическую и политическую информацию 
о данном лице.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел В. Яковлев1

Зав[едующий] эк[ономическо]-прав[овым] отделом подпись
Секретарь НкиД подпись

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 731, арк. 60. Оригінал, машинопис.

1 Яковлєв Володимир Іванович – український радянський політичний і партійний 
діяч, дипломат. у 1921–1922 рр. – заступник народного комісара закордонних справ 
уСрр. прихильник підпорядкування української зовнішньої політики рСФрр.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр
за кордоном про порядок адресування кореспонденції

м. Харків, 19 грудня 1921 р.

Циркулярно

всем представительствам за границей и уполномоченным НкиД
Народный комиссариат иностранных дел обращает ваше внимание, 

что корреспонденция, прибывающая от вас, почти всегда адресуется На-
родному комиссару иностранных дел тов[арищу] [Х.] раковскому1, а часто 
пред[седателю] Сов[ета] нар[одных] ком[иссаров]. посему происходит пута-
ница в ее распределении между отделами. Таким образом, на непосредствен-
ный просмотр Народному комиссару или его заместителю попадает совершен-
но не секретная и исключительно техническая переписка и этим чрезвычайно 
задерживаются ответы или ее исполнение по существу.

НкиД просит вас придерживаться неуклонно следующего порядка:
1) вся корреспонденция общего, технического характера адресуется в На-

родный комиссариат иностранных дел (возможно и с указанием отдела по со-
держанию переписки).
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2) секретная переписка уполномоченных и секретная корреспонденция 
адресуется Народному комиссару иностранных дел с указанием “лично” или 
“совершенно секретно” в зависимости от содержания.

3) фамилия Народного комиссара, или его заместителя, или заведующего 
отделом, указывается только на личной переписке, или при совершенной не-
возможности личного вскрытия конверта адресатом.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел В. Яковлев

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 35, арк. 24. Оригінал, машинопис.

1 Раковський Християн Георгійович  (1873–1941) – радянський політичний і дер-
жавний діяч болгарського походження, член ркп(б). походив з поміщиків південної 
Добруджі. 1904 р. заснував Соціалістичну партію румунії, 1914 р. – об’єднану 
соціалістичну партію Балкан. у 1918 р. очолював вчк в одесі і Севастополі, був 
членом делегації радянської україни на переговорах у Брест-литовську, головою 
делегації рСФрр на мирних переговорах з українською Державою. у 1919, 1920–
1923 рр. – голова раднаркому і нарком закордонних справ уСрр. З 1923 р. – посол 
СрСр у великобританії, згодом – у Франції. опонент й. Сталіна. Неодноразово був 
заарештований. у 1938 р. засуджений до 20 років ув’язнення, де і помер поблизу 
м. орел.

доповнення до обіжника економічно-правового відділу нКзс 
від 12 грудня 1921 р.

м. Харків, 26 грудня 1921 р.

всем дипломатическим представительствам уССр
в дополнение к своему циркуляру от 12/ХII за № 1138 НкиД уССр на-

стоящим считает необходимым указать вам, что указанные в циркуляре пра-
вила распространяются как на иностранцев, так и на украинских граждан, по-
лучающих разрешение на въезд в уССр.

вместе с тем НкиД считает необходимым упоминать в визе, кроме того, 
что указано в циркуляре, – направление следования в пути и место пребыва-
ния на украине.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел В. Яковлев
Зав[едующий] эк[ономическо]-прав[овым] отделом  подпись
Секретарь НкиД      подпись

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 731, арк. 61. Оригінал, машинопис.

Обіжник нКзс представникам Усрр за кордоном про необхідність 
надання інформації про кордони держави перебування

та надсилання географічних карт
м. Харків, 29 грудня 1921 р.

во все представительства уССр
Для ряда надобностей Наркоминделу необходимы сведения о границах 

европейских и азиатских государств, их внутреннем законодательстве и за-
ключенных ими договорах.
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вследствие этого прошу возложить на одного из товарищей в представи-
тельстве обязанность тщательно собирать эти сведения в виде официального и 
неофициального материала (Собр[ание] узакон[ений], отд[ельные] договоры), 
подробных (масштаб 10-20 верст в дюйме1) карт местного издания, газетных 
статей, официальных документов. Собранный материал подлежит высылке в 
экономическо-правовой отдел НкиД.

в дальнейшем всякое изменение территории, законодательства, и между-
народных договоров государства, происшедшее или предполагаемое должно 
быть немедленно сообщено НкиД с приложением документов и карт иллю-
стрирующих эти сведения.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел В. Яковлев
Зав[едующий] эк[ономическо]-прав[овым] отделом  подпись
Секретарь НкиД      подпись

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 731, арк. 65–65 зв. Оригінал, машинопис.

1 Дюйм (від нідерл. Duim – великий палець) – одиниця вимірювання довжини в 
деяких неметричних системах мір. З 1958 року 1 дюйм = 2,54 см.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордо-
ном з роз’ясненням про порядок видачі тимчасових посвідчень 

громадянам Усрр, що проживають за кордоном
[м. Харків, кін. 1921 р.]

полномочным представителям уССр за границей
1. устанавливается следующий порядок выдачи временных удостовере-

ний лицам, проживающим за границей.
проживающие за границей лица, заявляющие себя гражданами уССр, по-

дают в полномочное представительство заявление о выдаче им временного 
удостоверения.

2. к заявлению должны быть приложены: а) анкеты в трех экземплярах 
и б) подтверждающие заявление документы, как-то: старые и внутренние за-
граничные паспорта или метрические свидетельства. в остальных случаях за 
невозможностью предоставления таковых могут быть принимаемы другие, 
доказывающие права гражданства, документы.

3. по рассмотрению заявления в проверки представленных данных полно-
мочному представительству предоставляется право политической и социаль-
ной фильтрации, а также проверять, не утратило ли данное лицо права укра-
инского гражданства в силу договоров, заключенных уССр с государствами, 
возникшими на территории б[ывшей] российской империи, – и в случае удов-
летворения возбужденного ходатайства, полномочное представительство вы-
дает взамен представленных документов временное удостоверение.

примечание: временные удостоверения выдаются за подписью полно-
мочного представителя и печатью представительства, с указанием числа вы-
дачи, № по книге временных удостоверений и отметки о взыскании консуль-
ской пошлины.

4. при выдаче временных удостоверений супругам, – мужу и жене вы-
даются отдельные удостоверения. Дети до 16 лет по предоставлении соответ-
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ственных доказательств, вносятся в удостоверение матери, – а случае отсут-
ствии матери – в удостоверение лица, на иждивении которого они находятся.

5. временные удостоверение выдаются сроком на 3 месяца на право про-
живания в государстве, в пределах которого находится выдавшее его полно-
мочное представительство, по истечении какового срока выданное удостове-
рение должно быть обменено на новое.

временное удостоверение не дает права на въезд в уССр, разрешение на 
каковой выдается в общем порядке.

6. каждое выдаваемое временное удостоверение заносится в особую кни-
гу прилагаемого образца, а представленные документы и анкеты хранятся от-
дельно за собственными №№ в делах представительства.

Ежемесячно, не позже 5-го числа следующего месяца, полномочное пред-
ставительство препровождает в 2-х экземплярах в экономическо-правовой от-
дел НкиД выписку из книги временных удостоверений за месяц с приложе-
нием вторых и третьих экземпляров анкет.

7. временно, до получения от НкиД бланков временных удостоверений, 
таковые заготавливаются полномочными представительствами; заграничные 
удостоверения подлежат обмену на упомянутые в настоящем циркуляре, вре-
менные удостоверения.
Зам[еститель] народного комиссара по иностранным делам  Л. Ковалив1
Заведующий экономическо-правовым отделом   подпись

Приложение 1

полномочное представительство уССр в ______________________

Место для 
фотографической 

карточки

Настоящее удостоверение действительно на 
3 мес[яца] со дня выдачи

врЕМЕННоЕ уДоСТовЕрЕНиЕ

выдано сие полномочным представителем в _____________ заявившие себя 
украинск________ граждан_________________________________________ на 
право проживания в пределах _________________ республики.

в настоящее удостоверение внесены:
1. (Сын или дочь)________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
выдано “______” ____________ 1921 года на основании ______________ 
_______________________________________________________________
М.п.
  полномочный представитель
  Заведующий консульской частью
временное удостоверение не дает права выезда в уССр, разрешение на 

каковой дается на общем основании.
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Приложение 2

полномочное представительство уССр в ___________________________

аНкЕТа
1. имя, отчество, фамилия ________________________________________
2. Год рождения _________________________________________________
3. Место рождения ______________________________________________
4. образование общее и специальное________________________________
5. основная профессия ___________________________________________
6. Бывшее сословие и последний чин________________________________
7. отношение к отбыванию воинской повинности ____________________
8. источник существования до революции __________________________
9. Занятие или служба, источник существования и место жительства:

в 1917 году___________________________________________________
в 1918 году___________________________________________________
в 1919 году___________________________________________________
в 1920 году___________________________________________________
в 1921 году___________________________________________________

10. когда выехал из украины и почему _____________________________
11. Служи ли в белых армиях______________________________________
12. Семейное положение, имя, возраст и местожительство членов семьи__
_______________________________________________________________
13. адрес ______________________________________________________
14. представленные документы ____________________________________
13. № и число выданного вида_____________________________________

Приложение 3

кНиГа врЕМЕННЫХ уДоСТовЕрЕНий
полномочного представительства уССр в ______________________

№№ 
по по-
рядку

число
выдачи

имя,
отчество и 
фамилия

лица 
внесенные 

во временное 
удостове-

рение

представленные 
документы. 
число и № 

возобновлен[ого] 
времен[ного] 

удостоверения

приме-
чания

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 731, арк. 69–72. Оригінал, машинопис.

1 Ковалів  Левко  Борисович (1894–1937) – український радянський політичний і 
державний діяч. один із фундаторів української партії соціалістів-революціонерів 
(упСр). На І установчому з’їзді партії його було обрано одним із 9 членів Цк упСр. 
у 1919 р. виїхав до Москви, де вів переговори з керівниками комінтерну про визнан-
ня боротьбистів єдиною комуністичною організацією в україні. З лютого 1921 р. – 
заступник Наркома закордонних справ урСр, у березні 1921 р. обраний членом 
вуЦвк, а у листопаді 1921 р. несподівано вийшов з кп(б)у і переїхав до києва 
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(офіційно – за станом здоров’я). у середині 1920-х років повернувся до Харкова, очо-
лив українську філію товариства “радіопередача”. у 1928–1929 рр. у Харкові редагу-
вав “універсальний журнал” (“уж”). З 1930 р. навчався в аспірантурі Московського 
фізико-хімічного інституту імені л. Я. карпова. у 1933 р. отримав посаду старшого 
хіміка в штаті цього інституту. у 1934 р. був заарештований по так званій “Справі 
боротьбистів”. 26 жовтня 1937 р. розстріляний.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордоном 
про порядок транспортування посилок дипломатичною поштою

Харків, 9 січня 1922 р.

Циркулярно
Телеграмма № 503

всем представительствам уССр за границей
Сообщаются правила к перевозке посылок дип[ломатической] почтой:
1) принимаются только от членов миссий и сотрудников;
2) Не должна превышать веса пяти фунтов1;
3) С каждой почтой не более одной посылки от одного лица;
4) На упаковке должна быть опись содержимого посылки, заверенная 

управ[ляющим] делами или секретарем миссии;
5) в посылку не могут входить такие предметы, как сахарин, аптекарские 

и другие товары, запрещенные к ввозу в количестве большем, чем в необхо-
димом для личного употребления. при несоблюдении указанных правил по-
сылки будут конфисковываться с передачей в фонд кооператива сотрудников 
Наркоминдела.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара]
Секретарь НкиД

адресации: в польшу, Германию, чехословакию, укр[аинской] дип[ло-
матической] миссии в Москве.

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 59, арк.  1. Копія, машинопис.

1 Фунт (від лат. pondus – гиря) – одиниця вимірювання маси. в англомовних 
країнах 1 фунт = 0,45359237 кг.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордоном
про необхідність збору інформації фінансово-економічного

характеру для економічно-правового підвідділу нКзс Усрр
[м. Харків], 20 січня 1922 р.

Циркуляр № 3

всем полномочным представительствам уССр за границей
в дополнение к циркуляру за № 1271 НкиД сообщает, что экономиче-

ский п[од]отдел особенно заинтересован в подробной информации по следу-
ющим вопросам:

1) общая конъюнктура.
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2) Денежный рынок.
3) Финансы.
4) внешняя торговля. Статистика импорта и экспорта. регулирование им-

порта и экспорта: запросы, поощрения, таможенные тарифы.
5) Торговые договоры.
6) Таможенная и торговая политика.
7) внутренняя торговля, внутренние рынки.
8) основные отделы народного хозяйства. Земледелие, транспорт, про-

мышленность, добывающая и обрабатывающая. Состояние довоенное и со-
временное. перспективы.

вследствие того, что имеющиеся по этим запросам сведения далеко недо-
статочны, просим вас сообщать имеющиеся у вас по этому вопросу сведения. 
в частности:

1) сообщать перечни книг и журналов, касающиеся вышеозначенных во-
просов, присылать вырезки из газет, содержащие статистический или эконо-
мический материал и пр[очее];

2) исчерпывающие перечни политических и, особенно экономических до-
говоров и, по возможности, тексты или изложение содержания хотя бы в виде 
вырезок или имеющихся у вас частных сведений;

3) постановления, регулирующие торговлю и промышленность страны, – 
запретительные и поощрительные, как то таксы, монополии, привилегии, пе-
реход тех или иных отраслей народного хозяйства, напр[имер] транспорта или 
хлебной торговли, к правительству;

4) постановления, регулирующие ввоз и вывоз товаров из страны, и та-
моженные ставки;

5) постановления, касающиеся положения иностранцев и их имущества;
6) сведения об особенно острых экономических конфликтах, постанов-

ления о концессиях1 и о регулировании государством хозяйственной линии 
страны.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел в. Яковлев
Зав[едующий] эк[ономическо]-прав[овым] отделом  М. руденко2

Секретарь НкиД      в. Торговец3

С подлинным верно:            подпись

ЦДАВО України, ф.  4, оп. 1, спр. 70, арк. 336-336 зв. Копія, машинопис.

1 концесія (від лат. сoncessio – дозвіл) – форма договору про передачу в користу-
вання комплексу виключних прав, що належать правовласнику. у даному контексті – 
договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об’єктів, 
що належать державі чи місцевим органам влади, в тимчасову експлуатацію іншим 
державам, іноземним фірмам, приватним особам.

2 Руденко  М. – український радянський державний діяч. у 1921 – пер. пол. 
1922 рр. – завідувач економіко-правового відділу, у др. пол. 1922 р – завідувач кон-
сульського відділу НкЗС уСрр.

3 Торговець В. – український радянський державний діяч, секретар НкЗС уСрр. 
З січня 1922 р. – уповноважений НкЗС уСрр у києві.
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Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордоном
про необхідність збору документів, що стосуються питання

репатріації і надсилання їх нКзс Усрр
[м. Харків], 21 січня 1922 р.

Циркуляр №2

всем полномочным представителям уССр
придавая особенное значение вопросу о репатриациях1 НкиД просит 

вас, возможно в краткий срок собрать и прислать все материалы могущие 
осветить этот вопрос с точки зрения теории и практики. как, например, текст 
репатриационных договоров и дополнительные соглашения, описании орга-
низации исполнительных органов, инструкций, порядок выяснения убытков, 
разбирательство спорных вопросов и пр[очее], а также литературу по данному 
вопросу.

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел в. Яковлев
Зав[едующий] эк[ономически]-прав[овым] отделом  М. руденко
Секретарь НкиД      в. Торговец

С подлинным верно:            подпись

ЦДАВО України, ф.  4, оп. 1, спр. 59, арк. 4. Копія, машинопис.

1 репатріація (від лат. repatriatio – повернення на батьківщину). повернення 
на батьківщину військовополонених і цивільних осіб, що опинилися за її межами 
внаслідок війни, а також емігрантів з відновленням в правах громадянства.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордоном
про порядок звільнення малозабезпечених осіб від сплати

консульських зборів
[м. Харків, січень 1922 р.]

Циркуляр № 4

всем консульским представителям уССр
о порядке освобождения неимущих от уплаты консульских сборов
в развитие постановления параграфа 6 “временных правил о консульских 

сборах НкиД” настоящим предлагает консульским представителям уССр ру-
ководствоваться следующим:

1) освобождение неимущих лиц от уплаты консульских сборов произво-
дится на основании соответствующего постановления консульского предста-
вителя, коему означенный сбор должен был бы внесен;

2) освобождение от уплаты консульских сборов может иметь место лишь 
по особой просьбе о том лица, обязанного уплатою лишь в исключительных 
случаях несомненной недостаточности средств этого последнего;

3) постановление об освобождении от уплаты консульского сбора может 
быть внесено лишь по тщательной проверке недостаточности средств лица, 
ходатайствующего об этом, производящейся по общему правилу в месте жи-
тельства просителя;
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4) иностранные документы, удостоверяющие недостаточность средств 
просителя могут быть признаны доказательством лишь наряду с другими об-
стоятельствами, подтверждающими эту недостаточность. 
Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара] ин[остранных] дел в. Яковлев
Зав[едующий] эк[ономически]-прав[овым] отделом  М. руденко
Секретарь НкиД      в. Торговец

С подлинным верно:           подпись

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 59, арк. 7. Копія, машинопис.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордоном
про порядок відносин дипломатичних представництв Усрр

 з державними органами Усрр
м. Харків, 18 квітня 1922 р.

Секретно
Циркуляр № 2

всем представителям украины
в целях единообразного и соответствующего общеполитическими зада-

чам республики направления деятельности наших миссий за границей НкиД 
просит принять к сведению и руководству нижеследующее:

1. все сношение миссий с правительственными органами республики 
производится путем адресования таковых сношений, в подлежащие отделы 
НкиД, передающие таковые сношения, по ознакомлении с ними, по принад-
лежности.

2. поступающие в миссии запросы и сношения ведомств, если они не 
имеют на себе надписи о рассмотрении их в НкиД, не подлежат выполнению 
по существу. по поступлении таковых сношений надлежит, в зависимости от 
срочности, по почте или по телеграфу, сообщить в подлежащий отдел НкиД, 
прося указаний.

3. Сказанное не относится до переписки миссий, являющихся объеди-
ненным представительством НкиД и НквТ1, с НквТ по вопросам текущего 
товарообмена и по переписке, производимой миссиями в сфере компетенции 
военных и военно-морских агентов, каковая переписка производится непо-
средственно с подлежащими ведомствами.

член коллегии НкиД, 
заведующий дипломатическим отделом  С. Канарский2

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 773, арк. 27. Копія, машинопис.

1 НквТ (рос. – Народный комиссариат внешней торговли). Народний комісаріат 
зовнішньої торгівлі (НкЗТ) уСрр було утворено 11 червня 1920 р. його обов’язком 
було: “керувати зовнішньою торгівлею республіки, забезпечувати монопольне право 
держави на проведення зовнішньоторговельної діяльності, контролювати й охороня-
ти цю прерогативу держави”. відповідно до “робітничо-селянського договору між 
рСФрр і уСрр” (28 грудня 1920 р.) НкЗТ набув статусу об’єднаного наркомату. Тоб-
то НкЗТ уСрр ліквідовувався, а ведення політики радянських україни і росії у сфері 
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зовнішньої торгівлі доручалось НкЗТ рСФрр. в уСрр безпосереднє керівництво 
зовнішньоторговельною діяльність здійснювало утворене у березні 1921 р. управління 
уповноваженого НкЗТ рСФрр при рНк уСрр. уповноважений на правах наркома на-
лежав до складу раднаркому уСрр.

2 Канарський  Сергій  Михайлович (1890–1937) – український радянський дер-
жавний діяч, вчений-правознавець. Закінчив київський комерційний інститут (1915), 
де отримав юридичну освіту. у 1920–1922 рр – завідувач дипломатичного відділу 
та член колегії НкЗС. у 1923–1932 рр. обіймав посади заступника наркома юстиції 
урСр, голови касаційної колегії з кримінальних справ, завідувача відділом публікацій 
законів, голови верховного Суду урСр. у 1932–1934 рр. працював начальником жит-
лового комунального сектора Держплану урСр. у 1934–1937 рр. – професор, дирек-
тор Інституту радянського будівництва і права. у 1937 р. звинувачений у вчиненні 
контрреволюційних злочинів і страчений. реабілітований у 1957 р.

Обіжник дипломатичного відділу нКзс представникам Усрр 
за кордоном про порядок узгодження кандидатур іноземних 

дипломатів з нКзс Усрр
м. Харків, 18 квітня 1922 р.

Секретно.
Циркуляр № 3.

всем представителям украины,
ввиду наблюдающихся случаев, когда главы миссий, не снесясь с НкиД, 

подтверждают правительству страны своего аккредитования приемлемость 
кандидатур лиц, назначенных на украину для той или иной дипломатической 
деятельности, что в свою очередь лишает возможности НкиД согласовать вы-
ставленные кандидатуры с Гос[ударственным] полит[ическим] управлением, 
НкиД просит впредь руководствоваться следующими правилами:

после получения миссией официального уведомления о предстоящем на-
значении определенных лиц для дипломатической (в том числе репатриация, 
краснокрестная1 и помгольная2 работа) деятельности на украине, необходимо 
немедленно телеграфно сообщить об этом НкиД и, одновременно, шифро-
ванной телеграммой дать подробные сведения об этих лицах, при чем эти по-
следние сведения должны быть по возможности точные и детально проверен-
ные, после чего НкиД сообщает не имеется ли отводов против предложенных 
кандидатур.

член коллегии НкиД, 
заведующий дипломатическим отделом   С. Канарский

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 773, арк. 28. Копія, машинопис.

1 йдеться про роботу організацій, що входили до Міжнародного руху червоно-
го Хреста і червоного півмісяця. у цей час це міжнародний гуманітарний рух, ме-
тою діяльності якого є захист людського життя та здоров’я, запобігання людським 
стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів. 
Складовими частинами руху є: Міжнародний комітет червоного Хреста (МкчХ), 
Міжнародна федерація товариств червоного Хреста та червоного півмісяця (МФчХ і 
чп), Національні товариства червоного Хреста та півмісяця.
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2 помгол (рос. – помощь голодающим). йдеться про урядову організацію Цк 
помгол (Центральна комісія допомоги голодуючим при вЦвк), діяльність якої була 
спрямована на допомогу постраждалим від голоду 1921 р. в уСрр та рСФрр. Існувала 
з 20 жовтня 1921 р. до 15 жовтня 1922 р.

Обіжник дипломатичного відділу нКзс представникам Усрр
за кордоном про започаткування видання журналу

“вісник нКзс Усрр” та необхідність подання до нього статей
м. Харків, 18 квітня 1922 р.

Циркуляр № 4
всем представителям украины

Необходимость широкого осведомления трудящихся украины о работе 
Нар[одного] ком[иссариата] ино[странных] дел уССр и его представительств 
заграницей, а также настоятельная необходимость в полном осведомлении 
пред широкими кругами граждан иностранных государств деятельности Со-
ветской украины в области восстановления экономической жизни страны, вы-
двинуло на очередь вопрос о выпуске специального ежемесячного журнала, 
посвященного дипломатической деятельности НкиД, а также и деятельности 
хозяйственных органов украинской Советской республики. журнал под на-
званием “вестник НкиД уССр”, будет выходить ежемесячно.

Для того чтобы журнал мог в действительности удовлетворить указан-
ным выше требованиям, нужно, чтобы все наши представительства заграни-
цей принимали активное участие в журнале путем присылки соответствую-
щих статей.

ввиду изложенного НкиД просит всех глав миссий как правило: присы-
лать для каждого номера, т. е. к 15 числу каждого месяца, статью, написанную 
лично, либо кем-либо из ответственных сотрудников миссии. Статья должна 
содержать а себе экономический (с цифр[овыми] данными) и политический 
обзор обслуживаемой страны, либо освещать какой-либо характерный поли-
тический или экономические момент данной страны.

член коллегии НкиД, 
заведующий дипломатическим отделом   С. Канарский

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 773, арк. 29. Копія, машинопис.

Обіжник нКзс дипломатичним представникам Усрр за кордоном 
про впорядкування видачі віз для виїзду за кордон співробітникам

державних установ Усрр
[м. Харків], 5 серпня 1922 р. 

Секретно
Циркулярно

всем полномочным представительствам уССр за границей
До сведения НкиД в последнее время дошел ряд случаев обращения раз-

личных ведомств, в том числе управления НквТ, непосредственно к нашим 
представительствам за границей с ходатайством о получении виз для въезда 
сотрудников этих учреждений в страны пребывания наших представительств.
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Такой образ действий является прямым нарушением существующих пра-
вил и создает недопустимую путаницу, так как, иногда НкиД даже не уве-
домляется о возбуждении подобных, непосредственных ходатайств.

кроме того, это вносит помеху в деятельность Наркомата, срывая нашу 
работу здесь в Харькове по установлению прочной практики в дело визирова-
ния паспортов наших граждан иностранными миссиями.

по этому НкиД просит вас не возбуждать перед Мин[истерством] 
ин[остранных] дел никаких дел о визах по чьему то ни было ходатайству без 
нашего предварительного разрешения.

в случае обращения к вам какого либо ведомства уССр по вопросу о 
визах, просим направлять подлинный запрос в НкиД. 

Зам[еститель] нар[одного] ком[иссара]    в. Яковлев
Генеральный секретарь      величко1

ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 59, арк. 9. Копія, машинопис.

1 Величко  Лев  Овсійович  (Ісайович) (1879–1937(?)) – український радянський 
державний діяч, дипломат, історик-сходознавець, фахівець з міжнародних відносин 
на Близькому і Середньому Сході. у 1921–1922 рр. – генеральний секретар НкЗС 
уСрр. До 1925 р. – радник повноважного представництва СрСр у Туреччині. у 
1925–1926 рр. – тимчасовий повірений у справах СрСр у Туреччині. після 1926 р. – 
професор, директор Харківського інституту народного господарства, член правління і 
голова політико-економічного відділу всеукраїнської асоціації сходознавства. Існують 
дані, що у 1937 р. л. величко очолював українське товариство культурних зв’язків з 
закордоном, був заарештований як агент іноземної розвідки і невдовзі розстріляний.

впервые публикуется ряд циркуляров НкЗС уССр. проанализировано 
их содержание и осуществлена классификация, показано значение этих до-
кументов как источников для исследования истории украинской дипломатии 
1920–1923 гг.

Ключевые слова: обіжник; циркуляр; НкЗС; уССр; дипломатия.

There are published series of Bulletins (Circulars) of the People’s Commissariat 
of Foreign Affairs of USSR for the first time in the article. The author analyzes the 
content and gives classification as well as shows the importance of those documents 
as the source of studying of the history of Ukrainian diplomacy in 1920–1923.

Key words: the Bulletin; the Circular; the People’s Commissariat of Foreign 
Affairs; the Ukrainian SSR; the diplomacy.
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нОве видання ПрО 
німеЦьКе насеЛення 

миКОЛаЇвщини

Немцы Николаевщины. 1918–
1931  гг.  / Отв.  ред. А. Айсфельд; 
науч.  ред.  О.  В.  Айс фельд;  сост. 
М.  А.  Мельник.  –  До нецк:  Изда-
тельство  “Донбасс”,  2013.  – 
821 с.

анотований реєстр справ 
“Немцы Николаевщины. 1918–
1931 гг.” – спільний проект Дер-
жавного архіву Миколаївської 
області та Геттінгенського до-
слідного центру, здійснений за 
сприяння уповноваженого Феде-
рального уряду Німеччини з питань культури та ЗМІ на підстаі рішення 
Бундестагу ФрН.

публікація реєстру – довгоочікувана подія як у середовищі фахів-
ців, так і для широкої громадськості. Документи Державного архіву 
Миколаївської області є не тільки важливим краєзнавчим джерелом, 
але і відбивають процеси докорінного перелому дореволюційного 
устрою та радянізації всіх сфер політичного, правового, економічного, 
культурного і духовного життя німецької громади регіону. 

під час відбору справ й написанні анотацій упорядники реєстру 
намагалися виявити якомога більше всебічної інформації про німецьке 
населення краю та зробити її відомою для дослідників. 

Задум створення цієї публікації визрів ще при підготовці до свят-
кування у 2009 р. 200-річчя заснування перших німецьких колоній на 
Миколаївшині в долині р. Березань. До цієї знаменної дати було по-
ставлено за мету видати анотований реєстр архівних справ 20–30 рр. 
ХХ ст., у яких уміщено інформацію про німецьке населення регіону.

* Козирева Марина Едуардівна – кандидат історичних наук.
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концентрація уваги укладачів на таких хронологічних рамках є ціл-
ком обґрунтованою і зумовлена як незначним ступенем дослідженості 
цього періоду (студіювання дорадянської історії німців україни поки 
набули порівняно більшого висвітлення, ніж проблеми міжвоєнного 
часу), так і специфікою відкладання відповідного архівного матеріалу, 
визначеною особливостями оселення. у зв’язку з історично сформова-
ним розташуванням березанських колоній частина з них до революції 
входила до одеського, решта – до Херсонського повіту Херсонської 
губернії, а Миколаїв (як центр Миколаївського військового губерна-
торства, згодом – Миколаївського градоначальства) в адміністративних 
питаннях відношення до колоній не мав. Документи про управління 
березанськими колоніями у ХІХ ст. зберігаються здебільшого у Дер-
жавному архіві одеської області (піклувальний комітет про іноземних 
поселенців південного краю росії), Державному архіві Дніпропетров-
ської області (контора опікунства новоросійських іноземних поселен-
ців), російському державному історичному архіві (Міністерство дер-
жавного майна).

На місцезнаходженні архівних документів, пов’язаних з різними 
періодами існування німецьких колоній на Миколаївщині, сутттєво по-
значилися часті адміністративно-територіальні зміни радянського пе-
ріоду, що призвело до їх відкладання в архівах різних рівнів в одесі, 
Херсоні, києві та здебільшого у Державному архіві Миколаївської об-
ласті.

На жаль, через трудомісткість, більшу потребу у часі на реалізацію 
задуманого проекту, значний обсяг інформації, що підлягає перегляду, 
реєстр не встиг вийти друком до ювілею, а укладачам ще на почат-
ковому етапі довелося відмовитися від анотування усіх справ з дослі-
джуваної теми за міжвоєнні десятиліття загалом й обмежитися тільки 
1918–1931 рр. крім того, до видання не були включені анотації фондів 
різних комітетів кп(б)у, деяких адміністративних й інших установ і 
організацій краю, де теж уміщені документи про розвиток німецьких 
населених пунктів та національну політику стосовно німецького насе-
лення. Звідси реєстр не є всеохопним, однак це не зменшує значимості 
та високої оцінки ретельно виконаної упорядниками роботи. 

З огляду на зацікавленість закордонної громадськості в наведених 
у виданні відомостях, вступ, передмова та зміст реєстру подані росій-
ською й німецькою мовами, що збільшує можливості використання; 
анотації справ, іменний і географічний покажчики та список скорочень 
російськомовні.

через складність перетворень, яким піддавалися німецькі оселенці 
регіону, для полегшення сприйняття інформації, особливо початківця-
ми, цілком умотивованим виглядає вміщення у передмові даних про ад-
міністративно-територіальні зміни та соціально-економічні й політичні 
трансформації у життєдіяльності німецького населення Миколаївщини 
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в означений час. анотації розміщені пофондово, у них описані усі до-
кументи, що знаходяться у справі. Більшість цих документів написані 
російською та українською мовами, та у справах за 1925–1930 рр. є і 
німецькомовні матеріали. 

позиції анотованого реєстру мають відповідний до вимог вигляд: 
назва фонду, пошукові дані справи (номер фонду, опису й справи), об-
сяг справи (кількість аркушів), заголовок справи (відтворений по спра-
ві, з виправленням грубих граматичних і стилістичних помилок), край-
ні дати (на підставі вивчення документів), анотації (характеризують 
справи за складом і видами документів, із стислим викладенням змісту, 
зазначенням автора й адресата). Іменний та географічний покажчики 
містять посилання на пошукові дані справи.

Із проглянутих упорядниками 2056 справ з 55 фондів до реєстру 
включені анотації на 1099 справ 47 фондів, з яких 44 фонди періоду 
1918–1931 рр. та 3 фонди – до 1917 р. (Миколаївський з’їзд мирових 
суддів, ландауський волосний суд та катеринентальське сільське прав-
ління), які також становлять значний дослідницький інтерес. переваж-
на більшість цих фондів містить інформацію про німецьке населення, 
оскільки фондоутворювачами були адміністративні установи різних 
рівнів, під юрисдикцію яких підпадали колишні німецькі колонії і хуто-
ри. Так, обгрунтованим є включення до реєстру декількох фондів кНС, 
бо постановою вуЦвк від 13 січня 1921 р. комнезами були проголо-
шені організаціями державного значення, і у їхніх руках зосере дилася 
реальна адміністративна влада в селі.

Для анотування укладачами були відібрані фонди і не німецького 
походження, та їх залучення виглядає цілком логічним через наявність 
інформації щодо німецьких оселенців. Так, у колишніх єврейських ко-
лоніях Миколаївщини проживали німці, у тому числі й меноніти, ко-
трі були поселені тут як зразкові господарі ще у ХІХ ст. а у фонді 
ненімецької вишнево-Матвіївської сільради вміщено документи про 
єдиний німецький населений пункт у її складі – селище Нейгейм, за-
сноване у 1921 р. розселенцями й переселенцями з Сибіру. Також об-
ґрунтованим є включення упорядниками до реєстру анотацій декількох 
фондів, у яких не вміщено будь-яких даних про німців, однак наявна 
в них інформація загального характеру більш повно розкриває картину 
управління в регіоні та відсутня в інших фондах. 

анотовані фонди створюють широке уявлення про складні про-
цеси та глибокі трансформації у німецькому середовищі краю. Доку-
менти Миколаївських губвиконкому й губадмінвідділу свідчать про 
політичний та економічний стан Миколаївської губернії, рух банд-
формувань, придушення повстань, роботу місцевих органів влади, 
реєстрацію іноземців; у матеріалах цих фондів є декрети, постанови, 
інструкції, циркуляри вЦвк та рНк СрСр, вуЦвк, рНк і наркоматів 
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уСрр, а також списки членів місцевих рад, виборців та осіб, позбав-
лених виборчних прав.

у фондах Миколаївського окрвиконкому й окрадмінвідділу чима-
лий інтерес становлять документи про адміністративно-територіаль-
ні зміни та створення національних адміністративно-територіальних 
одиниць на території Миколаївської округи, про виселення за її межі 
колишніх поміщиків, реєстрацію католицьких, лютеранських, баптист-
ських релігійних громад; зацікавленість викликають списки вірян, ві-
домості про кірхи, костели й молитовні будинки, служителів культу 
і вчителів, а також про іноземців, що проживали на території округи.

у матеріалах волревкомів, волвиконкомів, волкНС, райвиконко-
мів є дані про розкуркулення, наведені списки співробітників установ 
і підприємств, червоноармійців і військовозобов’язаних, представлені 
іменні списки мешканців.

у фондах сільревкомів, сільрад і сількНС значний інтерес ста-
новлять іменні й посімейно-майнові списки жителів, іменні списки 
військовозобов’язаних та допризовників, куркулів і відповідачів, плат-
ників податків, а також документи про землеустрій, проведення сіль-
ськогосподарських робіт, надання допомоги жителям під час голоду 
1921–1923 рр.; цінними документами у цих фондах є заяви мешканців 
про реєстрацію фактів народження, одруження і смерті.

проведена укладачами робота сприяла й упорядкуванню архівних 
матеріалів. під час відбору фондів для анотування з’ясувалося, що 
фонд р-2200 містить у собі документи двох цілком різних сільрад з 
однаковою назвою – Благодатнівської сільради Благодатнівської во-
лості Єлисаветградського повіту (пізніше – Благодатнівського (лисо-
горського) району первомайської округи) та Благодатнівської сільради 
антоно-кодинцевської волості одеського повіту (згодом – антоно-ко-
динцевського району одеської округи). у першій сільраді німці ніколи 
не проживали, а до другої сільради населені пункти з німецьким на-
селенням входили, але його територія ніколи не мала відношення до 
Миколаївщини. Та все ж частина справ цього фонду була анотована й 
включена до реєстру.

ураховуючи, що у 1920-ті рр. для діловодства використовувалася 
зворотня сторона дореволюційних документів і бланків та неякісний 
папір, сьогоднішний ступінь їхнього збереження різний. анотований 
реєстр допоможе дослідникам виявити потрібні їм документи, уникаю-
чи замовлення справ, котрі не містять розшукуваної інформації, що по-
легшить роботу архівістам та буде сприяти подальшим студіюванням.

у цілому можна із впевненістю сказати, що анотований реєстр 
справ “Немцы Николаевщины. 1918–1931 гг.” як за обсягом, так і за 
якістю поданого матеріалу є одним з найґрунтовніших і досконалих 
серед аналогічних видань.


