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Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою 
державною науковою організацією України, що заснована на держав-
ній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльнос-
ті НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про 
природу, людину і суспільство; створення наукових основ науково-тех-
нічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни; під-
готовка висококваліфікованих наукових кадрів1. 

Академія була створена у 1918 р. відповідно до Закону Української 
Держави від 14.11.1918 р., затвердженого Гетьманом П. Скоропад-
ським, під назвою “Українська академія наук” (УАН). За час свого існу-
вання, у зв’язку зі змінами державного устрою України чи політичної 
кон’юнктури, Академія кілька разів реорганізовувалася зі зміною на-
зви. У 1921 р. УАН була перейменована у Всеукраїнську академію наук 
(ВУАН). У 1935 р. Академії повернули попередню назву “УАН”, яку 
в 1936 р. змінили на Академію наук УРСР, а з 1991 р. – на Академію 
наук України. У 1994 р. Указом Президента України від 22.03.1994 р. 
№ 100/94 Академія отримала статус національної. Постановою Загаль-
них зборів АН України від 23. 03. 1994 р. Академія перейменована в 
Національну академію наук України2. 

© О. В. Січова, 2016

* Січова Оксана Василівна - науковий співробітник Інституту архіво знав-
ства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ8

НАН України об’єднує дійсних членів (академіків), членів-корес-
пондентів, іноземних членів та всіх працівників академічних установ. 
Для виконання своїх завдань НАН України визначає власну структуру 
і має право створювати, реорганізовувати і ліквідовувати установи, ор-
ганізації та підприємства, що перебувають у її віданні. 

У системі НАН України формується комплекс архівних фондів, які 
становлять Архівний фонд НАН України3, який є важливою складовою 
Національного архівного фонду (НАФ).

Архівний фонд НАН України складається з документів, що утво-
рилися в результаті діяльності Президії та Відділень НАН України, 
організацій, які існують або існували в системі НАН України, органі-
зацій-попередників НАН України та її наукових установ і науково-до-
поміжних підприємств, а також громадських організацій; документів 
особового походження видатних учених НАН України, які проживають 
в Україні та за її межами. В структурі НАН України перебувають понад 
500 юридичних осіб (350 з них входять до списку установ потенційний 
джерел формування НАФ) і близько 1000 фізичних осіб, у процесі жит-
тєдіяльності яких створилися і створюються документи, що становлять 
наукову і культурну цінність.

Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні 
інститути та прирівняні до них інші наукові установи (обсерваторії, 
ботанічні сади, бібліотеки тощо)4. Головними завданнями науково-до-
слідних інститутів НАН України є здійснення фундаментальних і при-
кладних досліджень у галузі фізико-технічних, математичних, хіміч-
них, біологічних, суспільних чи гуманітарних наук, у залежності від 
спеціалізації інституту, з метою сприяння науково-технічному прогре-
сові та соціально-економічному і духовному розвиткові суспільства. На 
сьогодні у системі НАН України налічується сто шістдесят вісім на-
уково-дослідних установ2. Принципи та критерії класифікації архівних 
документів саме науково-дослідних інститутів та прирівняних до них 
інших наукових установ є предметом нашого дослідження.

На відміну від фондоутворювачів, структура фондоутримувачів 
Архівного фонду НАН України значно простіша. Установи, підприєм-
ства і організації НАН України зберігають архівні документи, що ство-
рилися в їхній діяльності, тимчасово, до передавання на постійне збері-
гання в Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського НАН України (далі – НБУВ). Для зберігання влас-
них архівних фондів установи, підприємства і організації створюють 
самостійні науково-технічні архіви або покладають відповідальність за 
зберігання архівних документів на науково-допоміжні структурні під-
розділи чи окрему посадову особу (в організаціях з невеликим штатом).

Крім того, в НАН України існує шість архівних підрозділів, що ма-
ють право постійного зберігання документів. Головним архівним під-
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розділом у НАН України є Інститут архівознавства НБУВ. Він здій-
снює постійне зберігання документів Архівного фонду НАН України. 
Зберігання окремих видів документів, що відклалися в установах у 
процесі їхньої науково-дослідної діяльності (колекційні фонди фоно-
записів, звіти етнографічних та археологічних експедицій, рукописи 
творів українських поетів, письменників, фонди особового походження 
тощо), здійснюють постійно: Інститут рукопису НБУВ, Відділ рукопи-
сів Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефани-
ка, Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені 
Т. Г. Шевченка, Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Риль-
ського, Науковий архів Інституту археології НАН України. Окремі до-
кументи з постійним строком зберігання відкладаються і зберігаються 
також у музеях та музейних кімнатах установ НАН України.

Знання про оточуючий світ існують у вигляді різноманітних мо-
делей, найпростішою з яких є класифікація – система розподілу пред-
метів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, 
властивостями5. В основу класифікації покладений розподіл на класи 
за існуючими ознаками об’єктів, з яких випливає максимум похідних, 
так що класифікація може слугувати джерелом знання про ці об’єкти. 
Класифікація є важливим інструментом наукового пізнання, прогнозу-
вання та управління. Наукова класифікація фіксує закономірні зв’язки 
між класами об’єктів з метою визначення місця об’єкта в системі, яке 
вказує на його властивості6.

Після створення документ перебуває в стадії оперативного існуван-
ня, суть якої один із сучасних архівознавців В. П. Козлов характеризує 
як корисність у досягненні цілі, поставленої перед документом його 
автором у рамках його взаємодії з іншими суб’єктами (бо за межами 
взаємодії корисність документа для інших нових суб’єктів мізерна чи 
відсутня взагалі)7. Після виконання призначеної їм ролі, документи пе-
реходять у фазу спокою. Частина з них, втрачаючи корисність, набуває 
основної для архівного документа ознаки - цінності. Вона визначається 
в процесі здійснення експертизи цінності документів, що проводиться 
відповідно до чітко визначених принципів і критеріїв. Згідно з офіцій-
ним визначенням, цінність документа становлять інформаційна та інші 
характеристики документа, що зумовлюють його значимість8. Отже, 
архівний документ - це документ, що припинив виконувати функцію, 
задля якої був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з 
огляду на його цінність для особи, суспільства чи держави, а також для 
власника, зокрема і як рухоме майно9.

З числа документів, відібраних під час експертизи цінності, ви-
окремлюється частина, яку В. П. Козлов називає документами, що 
мають абсолютну цінність, завдяки якій вони підлягають постійному 
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зберіганню. Абсолютна цінність документа, попри його значення для 
людини, носить знеособлений, наддержавний і надсуспільний харак-
тер10. Саме такі документи є предметом нашого дослідження. Точніше, 
це – частина документів архівних фондів науково-дослідних інститутів 
НАН України, які є складовою НАФ.

Документи на етапі діловодства класифікують, насамперед, з метою 
тимчасового зберігання та використання їхньої інформації для внутріш-
ніх поточних потреб установи, пов’язаних із процесом управлінням, 
тоді як в архіві документи потребують класифікації для вирішення за-
вдань довготривалого зберігання документів та забезпечення повноцін-
ного доступу до відомостей, що містяться в них, з метою задоволення 
загальносуспільних потреб у ретроспективній документній інформації. 
Таким чином, виходячи з відмінностей між функціональним призна-
ченням діловодного та архівного документів, класифікація документів, 
здійснена на стадії діловодства, не задовольняє всіх потреб архівів при 
роботі з фактично цими ж документами, але вже в межах завдань, по-
ставлених перед архівом. Класифікація архівних документів в Україні 
полягає у віднесенні документів на основі загальних принципів поді-
бності і відмінності до комплексів архівних фондів, окремих архівних 
фондів, груп справ, окремих справ11. Класифікація архівних документів 
у системі НАН України проводиться з урахуванням загальноприйнятих 
принципів і критеріїв, але, разом із тим, має свою специфіку.

Наукова класифікація архівних документів установ НАН України 
проводиться шляхом виявлення семантичних зв’язків, що виникли між 
документами під час їх утворення та в процесі виконання функцій, для 
яких їх створили, з метою об’єднання документів у групи, які форму-
ються в систему, що містить всебічний та достовірний комплекс знань 
про об’єкт, який відіграє значну роль у процесі життєдіяльності сус-
пільства чи має важливе значення для держави. Вона дозволяє створи-
ти систему науково-довідкового апарату для забезпечення доступу до 
інформації архівних документів та оптимальні умови для довготрива-
лого зберігання архівної спадщини. 

Найнижчою одиницею класифікації архівних документів є “справа”. 
В національному стандарті України з архівної термінології “справа” - 
це документ або сукупність документів, що стосуються одного питання 
чи напряму діяльності установи чи особи і зберігаються в окремій теці 
(палітурці)12. Зрозуміло, що таке визначення стосується писемних доку-
ментів, насамперед, з паперовим носієм. У термінологічному словнику, 
розміщеному на сайті Міжнародної ради архівів (МРА), дається така 
дефініція терміну “справа”: це – організована сукупність документів, 
згрупованих разом, тому що вони стосуються одного питання, виду ді-
яльності чи трансакції (операції, угоди)13. На наш погляд, друге визна-
чення краще підходить до сучасних умов, оскільки не має обмежень за 
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видом і формою носія інформації, хоча воно не передбачає існування в 
якості справи самостійного документа, рівнозначного за своїми функ-
ціями та інформативністю сукупності документів.

Керуючись критерієм “комплексності, повноти і завершеного ха-
рактеру документної інформації”, деякі архівні документи для повно-
цінного розкриття питання, якого вони стосуються, не потребують 
об’єднання в спільну групу з іншими документами, скоріше навпаки, 
об’єднання таких документів в групу призведе до зниження пошукових 
можливостей та інформативності науково-довідкового апарату до цих 
документів. До такого роду документів належать: звіт за завершеною 
науково-дослідною темою, звіт про наукову та науково-організаційну 
діяльність установи за рік. Таким чином, подібні документи виступа-
ють в якості самостійної класифікаційної одиниці, тотожної групі, і в 
системі обліку і засобах доступу до архівних документів виступають 
самостійними справами.

Однак більшість сучасних службових документів, до яких відно-
сяться документи, що створюються в процесі діяльності науково-до-
слідних установ НАН України, виходячи з їх обсягів та рівня уніфікації 
і з метою оптимізації роботи з ними, прийнято об’єднувати в справи 
ще на стадії діловодства. При створенні документів, організації і веден-
ні діловодства в установі дотримуються принципу континуїтету - на-
ступності, уніфікації та безперервності в організації документів від їх 
створення в діловодстві до зберігання в архіві14. З врахуванням цього 
принципу здійснюється і класифікація діловодних документів. Разом 
із тим, як підтверджує практика роботи архівів академічних науково-
дослідних інститутів, сформовані в справи документи в процесі ді-
ловодства не завжди відповідають критеріям архівного описування, а 
враховуючи людський фактор, навіть потребам архівного зберігання. 
Архівне описування чи описування архівних документів - це відби-
рання й відтворення в описовій статті інформаційних характеристик 
об’єкта описування15. Управлінські та науково-організаційні процеси, 
що відбуваються в інституті, в більшості окреслюються календарним 
роком, тоді як науково-дослідні процеси можуть суттєво виходити за 
хронологічні межі календарного року, і лише в архіві, після перегляду 
повного комплексу організаційних документів за кілька років, стає зро-
зуміло, що окремі з них варто об’єднати в одну справу. Наприклад, гру-
па документів (витяги з протоколів, договори або запити, кошториси, 
технічні завдання, інформації, анотовані звіти, акти або протоколи при-
ймання, рецензії) про розроблення конкретної науково-дослідної теми. 
Бувають випадки, коли справи, сформовані за правилами діловодства, 
доцільно розділити на кілька. Наприклад, згадані вище звіти за завер-
шеними науково-дослідними темами є складовою діловодної справи 
“Про закриття завершеної теми науково-дослідної роботи”, куди також 
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входять протокол із додатками, рецензії, облікова, інформаційна карт-
ка, витяги з протоколів Ученої ради та Бюро профільного Відділен-
ня НАН України про приймання завершеної теми. В архіві наукової 
установи з цього комплексу документів формують дві окремі справи. В 
основу першої покладені науково-організаційні документи, другої - на-
уково-технічні.

У результаті визначення культурної та соціально-правової цінності 
документної інформації, юридичної сили і фізичного стану документа 
та інших критеріїв, що застосовуються під час проведення експертизи 
цінності документів, із масиву діловодних документів виокремлюються 
ті, що стають архівними. В окремих випадках після проведення екс-
пертизи цінності більша частина документів діловодної справи вилуча-
ється для знищення. На стадії архівного описування стає зрозуміло, що 
для кращого зберігання і користування такими документами їх доціль-
ніше переформувати з кількох старих в одну нову справу. До таких ви-
падків відноситься формування справ з листуванням чи розпорядчими 
документами Президії НАН України. Також для зручності використан-
ня і посилення інформативності, на нашу думку, доцільно об’єднувати 
за кілька років невеликі за обсягом однотипні документи, наприклад, 
річні звіти про роботу спеціалізованої вченої ради за період її каденції.

На жаль, трапляються випадки, коли архівні документи потрапля-
ють в архів установи у розсипу або неправильно систематизовані і не-
має можливості повернути їх на переопрацювання. Тому робота з кла-
сифікації і систематизації таких документів лягає на плечі архівного 
працівника.

До основних критеріїв, за якими визначають документи з подібни-
ми рисами, що об’єднуються в спільну справу, відносяться - “функці-
онально-цільове призначення та зміст документа”, “дата документа”, 
“автор документа”, “спільність матеріального носія документної ін-
формації”. У процесі класифікації архівних документів означені кри-
терії застосовуються комплексно, оскільки кожен із них не дає повно-
ти необхідних знань для правильного об’єднання документів у справу. 
Склад і структура справи, що залишається на зберігання в архіві, пови-
нні відповідати потребам архівного описування для забезпечення мож-
ливості достовірно розкрити склад і основний смисловий зміст об’єму 
описуваних документів. “Функціонально-цільове призначення та зміст 
документа” вказує на наявність відомостей стосовно здійснення тих чи 
інших управлінських або науково-дослідних процесів чи їх етапів та їх 
результати. Після фіксації інформації на матеріальному носії документ 
перебирає на себе її функції, таким чином, соціальна інформація знахо-
дить своє відображення в різноманітних функціях документа16. “Дата” 
вказує, в який проміжок часу зафіксовані в документі процеси відбу-
лися. Також, опосередковано, може свідчити про наявність відомостей 
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стосовно процесів, що відбувалися з об’єктом (фондоутворювачем) чи 
навколо нього та його стан в зазначений період часу. Критерій “автор 
документа” вказує на об’єкт, діяльності якого стосується інформація, 
зафіксована в документі. Він дозволяє виокремлювати документи, що 
містять відомості про конкретну фізичну чи юридичну особу, що є ав-
тором документа. 

Важливим перш за все для забезпечення правильного зберігання 
документів є критерій, який можна визначити як “спільність матері-
ального носія документної інформації”, оскільки документ - це єд-
ність двох складових: матеріальної та інформаційної. Згідно з ДСТУ 
2732:2004, матеріальну основу документа становлять сукупність мате-
ріалів носія документної інформації та її запису17. Носій інформації – 
це матеріальний об’єкт, призначений для збереження й передавання 
інформації. Серед ознак, що характеризують матеріальні носії доку-
ментної інформації, в академічних установах для роботи з документа-
ми важливу роль відіграє інформація про матеріал, з якого створений 
носій. Це, як правило, папір, полімерні матеріали або напівпровідники. 
Форма носія інформації – це спеціальна конструкція матеріального но-
сія, яка забезпечує виконання документом його основної функції, що 
робить його зручним для зберігання і використання. Найпоширеніші 
форми носіїв документної інформації в академічних науково-дослідних 
установах - аркуш, диск, стрічка. Виходячи зі знань про фізичні влас-
тивості матеріалу носія та його форму, створюються правила, що ре-
гламентують роботу з документами і визначають умови їх зберігання. 
Важливу роль також відіграють ознаки, обумовлені особливостями зна-
кових засобів фіксації та передавання інформації18. Документи, створе-
ні механічним і рукотворним способами з використанням паперового 
носія - машинописні, друковані та рукописні, призначені для безпо-
середнього сприйняття людиною, тоді як документи, створені за до-
помогою комп’ютерної техніки, з фіксацією інформації на магнітних, 
оптичних, напівпровідникових носіях, сприймаються людиною тільки 
з використанням спеціальної техніки – машиночитані документи. Для 
зручності використання при класифікації документи з різними носіями 
інформації виділяються в окрему категорію, навіть якщо вони логічно 
поєднуються за змістом. У таких випадках кожний фізично відокремле-
ний носій документної інформації виступає самостійною справою.

Виходячи з потреб, що вирішуються шляхом класифікації в архі-
вах установ НАН України, справа виконує функції одиниці зберігання 
та одиниці обліку архівних документів. Одиниця зберігання архівних 
документів - це фізично відокремлений архівний документ або сукуп-
ність документів, що мають самостійне значення і одночасно базова 
одиниця систематизації, описування та обліку архівних документів19. 
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Одиниця обліку архівних документів - це одиниця виміру кількості ар-
хівних документів20. 

Документ простіше віднайти та повніше розкрити його зміст за 
умови знаходження його в оточенні тих документів, разом з якими він 
створювався і виконував своє функціональне призначення21. Тому до-
кументи, сформовані у справи, об’єднуються у групи, які називаються 
архівними фондами. Архівний фонд – це сукупність архівних докумен-
тів, сформована архівною установою на підставі зв’язку між докумен-
тами і(або) їх утворювачами22. Архівний фонд є базовою одиницею ар-
хівної класифікації.

Архівний фонд науково-дослідного інституту НАН України фор-
мується з документального фонду установи і одночасно є його части-
ною. Документальний фонд - це вся сукупність документів, що супро-
воджують життєдіяльність фондоутворювача: документи діловодства, 
архівні документи та архівний фонд, переданий на постійне зберігання 
до архіву. Особливістю документального фонду є те, що до його скла-
ду входять документи з різними строками зберігання, тому він не має 
стабільного складу23.

Фонд - це основна класифікаційна одиниця архівних документів на 
рівні незалежного цілого, що має одного фондоутворювача24. Фондоут-
ворювач - це юридична або фізична особа, в результаті діяльності якої 
утворилася сукупність документів, з якої сформовано архівний фонд25. 

Процес визначення фондової належності архівних документів та 
створювання архівних фондів в архівознавстві називається фондуван-
ням27. Відомий дослідник-архівіст В. М. Автократов відмітив, що про-
цесу утворення фонду, який включає формування органічної структури 
фонду, властиві риси природно історичного процесу, тому характер і 
обставини діяльності фондоутворювача визначають видовий склад і 
семантику документів, а також їх внутрішньофондові зв’язки, що ві-
дображаються в історичній структурі фонду. Завдяки таким зв’язкам 
структура фонду набуває особливого інформаційного змісту, що дозво-
ляє використовувати її для пошуку документів28. Саме тому фондуван-
ня архівних документів науково-дослідних установ НАН України ґрун-
тується на принципі походження з дотриманням принципу історизму.

Отже, критеріями для класифікації архівних документів на рівні 
фонду є “спільне походження документів” - у результаті планомір-
ної всебічної діяльності конкретної фізичної чи юридичної особи - та 
“статус документів”, тобто їх належність до службових чи документів 
особового походження. Службовий документ - це документ, створений 
або отриманий установою в процесі діяльності29. Документ особового 
походження - це документ, створений фізичною особою поза службо-
вою діяльністю або який міститься в її приватному зібранні30. У проце-
сі фондування документи, що створюються в процесі життєдіяльності 
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відомих учених НАН України - самостійних фондоутворювачів, служ-
бові документи і документи особового походження розмежовуються і 
залишаються в різних фондах: службові - в архівному фонді установи, 
де працював учений, а особові - в його особовому фонді.

Важливим критерієм для об’єднання у фонд є фізичні властивос-
ті носія документної інформації. Значні масиви машиночитаних до-
кументів відокремлюються від решти документів фондоутворювача і 
об’єднуються в самостійний фонд - колекцію, керуючись, насампе-
ред, властивостями матеріальної основи носія інформації, подібно до 
формування архівних справ. Однак, за умови невеликої кількості та-
ких документів вони можуть залишатися в основному фонді, в якості 
самостійних справ, наприклад, негативи і фотоальбоми археологічних 
експедицій, що входять в архівний фонд Національного історико-архе-
ологічного заповідника “Ольвія”31.

Окремо слід зазначити, що в радянський період із метою спрощен-
ня обліку документів і створення компактного та якісного науково-до-
відкового апарату, в разі доцільності документи кількох фондоутворю-
вачів, що мали між собою історично чи логічно обумовлені зв’язки, 
дозволялося об’єднувати в один фонд32. Об’єднані архівні фонди ство-
рювалися з документів фондоутворювачів, пов’язаних підпорядкованіс-
тю, єдністю об’єкта і часу діяльності, спільністю діловодства. Створен-
ню об’єднаного архівного фонду передувала науково-дослідна робота, 
що полягала у вивченні історії кожного фондоутворювача. В процесі 
вивчення виявлялися зв’язки фондоутворювачів один з одним, встанов-
лювалося, які функції відображаються в їхній документації тощо33. В 
архівній системі НАН України практика створення об’єднаних архів-
них фондів успішно впровадилася і, як показав час, повністю виправ-
дала себе та застосовується на сучасному етапі. Створення об’єднаних 
архівних фондів дозволило зберегти документи окремих організацій з 
юридичною самостійністю, які в силу специфіки своєї діяльності і не-
значного обсягу документообігу не мали змоги створювати та зберігати 
власні архівні фонди. Беручи до уваги спільний об’єкт діяльності, всі 
архівні документи місцевих профспілкових комітетів, спеціалізованих 
вчених рад, рад з наукових проблем, інколи наукових товариств при-
єднуються до архівного фонду інституту, на базі якого вони створені 
і працюють, що, в свою чергу, підсилює інформаційний зміст самого 
фонду. Таким чином, за своєю структурою всі фонди науково-дослід-
них установ НАН України є об’єднаними.

Класифікація справ документів у межах архівного фонду та їх сис-
тематизація є частиною процесу фондування. Тому об’єднані в про-
цесі формування архівного фонду групи справ є лише структурними 
частинами фонду і не виступають в якості самостійної класифікаційної 
одиниці.
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Керуючись такими критеріями, як “наявність в архівних докумен-
тах інформаційних даних, необхідних для забезпечення повноцінного 
функціонування НАН України, її членів, організаційних структур і збе-
реження їх історії” та “перебування в сфері управління НАН України”, 
в архівній системі НАН України формується сукупність архівних доку-
ментів, яка називається “Архівний фонд НАН України”. Цей внутріш-
ній архівний термін має свою історію. В радянському архівознавстві 
класифікація масиву архівних документів держави, що в сукупності 
складали Державний архівний фонд СРСР, полягала в групуванні доку-
ментів за науково обґрунтованим комплексом ознак в масиви спорідне-
них документів, які передавалися на державне зберігання, тобто постій-
не зберігання за рахунок держави, в спеціально призначені архіви. Такі 
архіви, у свою чергу, утворювали мережу державних архівів. Осно-
вними класифікаційними ознаками для розподілу документів на рівні 
держави були: 1) належність до певної історичної епохи; 2) належність 
до установ союзного, республіканського, місцевого підпорядкування; 
3) належність до окремих адміністративно-територіальних одиниць; 
4) належність до окремих галузей державної і суспільної діяльності; 
5) особливість способу і техніки створення документів34. Таким чином, 
на основі третьої і четвертої із зазначених вище ознак архівні докумен-
ти, що виникли в результаті діяльності організацій і членів Академії 
наук УРСР, виокремлювалися в самостійний документальний комп-
лекс, що фіксував повноцінний, різноплановий інформаційний масив, 
створюваний на території України, в такій сфері людської діяльності 
як наука. Тому з 1958 р. Академія наук УРСР отримала від центральної 
влади право на створення власного архіву з правом постійного збері-
гання документів на рівні з державними архівами в СРСР. У результаті 
1968 р. Президія АН УРСР у складі Центральної наукової бібліотеки 
утворила Центральний науковий архів зі статусом головного архівного 
підрозділу Академії, до складу фондів якого мали входити докумен-
ти, що містили відомості, важливі для історії Академії історії окремих 
галузей науки і техніки та культури загалом. Це були документи, що 
накопичувалися в результаті діяльності Президії, академічних установ, 
підприємств, включно з науково-технічною документацією, громад-
ських організацій та особові документи видатних учених, що працюва-
ли в структурі Академії наук35.

Функціями Центрального наукового архіву були: комплектування 
архівними документами, створеними в академічній системі чи зібрани-
ми для наукових потреб, їх наукове опрацювання і створення науково-
довідкового апарату з метою забезпечення повноцінного використання 
документної інформації та контроль за станом формування архівних 
фондів архівними підрозділами академічних установ36. Таким чином, 
з виникненням Центрального наукового архіву в АН УРСР створилася 
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академічна архівна система – сукупність однотипних архівних підроз-
ділів установ, пов’язаних єдиним науково-методичним керівництвом, 
що забезпечували збирання, зберігання та використання архівних до-
кументів науково-дослідних організацій37.

Незначні обсяги архівосховищ, виділених для потреб Центрального 
наукового архіву АН УРСР, призвели до того, що практично від по-
чатку своєї діяльності він був змушений припинити комплектування 
архівними документами науково-дослідних інститутів та науково-до-
поміжних підприємств. Нині, в обов’язковому порядку, він комплек-
тується лише фондами ліквідованих наукових установ та документами 
академічних установ, які не в змозі забезпечити повноцінне зберігання 
своїх архівних документів, що є частиною НАФ.

З часом, у міру накопичення документів в архівах організацій і, 
відповідно, збільшення кількості й об’ємів архівних фондів у межах 
Академії наук, виникла потреба в унормуванні статусу архівних доку-
ментних комплексів, що перебували в різних установах та необхідність 
регламентування роботи з ними. Це було потрібно, перш за все, для 
посилення контролю за зберіганням документів, уніфікації способів їх 
обліку та правил розроблення науково-довідкового апарату до них. Для 
розв’язання цих проблем в системі Академії наук був введений вну-
трішній архівний термін, нормативно закріплений у 1985 р.38 - “Ар-
хівний фонд АН УРСР” (з 1991 р. – “Архівний фонд АН України”, з 
1994 р. – “Архівний фонд НАН України”). Під цим терміном розумі-
ють сукупність архівних документів, що утворюється в результаті ді-
яльності Академії наук, її членів та установ, підприємств і громадських 
організацій разом з їх попередниками37. Організовані у справи доку-
менти Архівного фонду НАН України формуються відповідним архів-
ним підрозділом академічної наукової установи в архівний фонд. До 
документів Архівного фонду НАН України входять ті, що відносяться 
до НАФ (вони зберігаються довічно) та документи з довготривалим 
строком зберігання, що стосуються захисту прав і законних інтересів 
членів НАН України та громадян, що працювали чи навчалися в різних 
організаціях НАН України. Таким чином, з точки зору класифікації ар-
хівних документів в Академії, Архівний фонд НАН України виконує 
роль класифікаційної одиниці, що становить сукупність архівних доку-
ментів, організованих за справами і фондами, які перебувають у сфері 
управління НАН України. Архівний фонд НАН України не є одиницею 
архівного обліку як документ, справа, фонд, він є засобом управління 
та систематизації архівної справи в межах НАН України.

Таким чином, на основі класифікації в НАН України створена ба-
гаторівнева ієрархічна система зі складними внутрішніми зв’язками 
(див. схему класифікації). Правильний розподіл архівних документів 
на групи шляхом наукової класифікації дозволяє створювати пошуко-
ві засоби для забезпечення доступу до відомостей, що містяться в до-
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кументах. Тобто, класифікація архівних документів сприяє виконанню 
архівами однієї з основних своїх функцій - забезпечення доступу гро-
мадян до документної інформації і є підґрунтям для створення дієвої 
системи обліку архівних документів.

Схема класифікації архівних документів 
науково-дослідних інститутів НАН України
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The analysis of the main principles and criteria for the classification of archival 
documents of scientific and research institutes of NAS of Ukraine at different levels 
is made. The article also outlines issues solved by classifying archival documents 
in the National Academy of Sciences of Ukraine. The necessity of the existence 
of such a specific classification of "Archival Collection of NAS of Ukraine" is 
reasoned.
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of Ukraine.
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ДОКУМЕНТИ ПОЕТЕСИ І ХУДОЖНИЦІ 
ГАЛИНИ МАЗУРЕНКО У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

АРХІВІ-МУЗЕЇ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

Здійснено характеристику особового архівного фонду поетеси і худож-
ниці Галини Мазуренко, що зберігається у Центральному державному архіві-
музеї літератури і мистецтва України.

Ключові слова: Галина Мазуренко; українська поетична діаспора; осо-
бовий фонд.

Світе любий, таємний, далекий,
Так, як зоряні ночі Вкраїни,
Як лелека в ту світлу країну,
полечу туди, як лелека.

Г. Мазуренко

Галина Мазуренко, одна з най-
відоміших поетес української діа-
спори, прожила довге, майже сто-
літнє життя. Усе ХХ ст. пройшло 
перед її очима. Мисткиня була щас-
ливою тим, що дожила до проголо-
шення незалежності України, любов 
до якої пронесла через усе життя. 
Рідному народові вона заповіла всю 
свою творчу спадщину, частину 
якої передала ще за життя. “Коли 
умру, не дайте ви засохнуть моїм ві-
ршам…”, – писала Галина Мазурен-
ко. Остаточне передавання її архіву 
з Лондона до Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мис-

тецтва України (далі – ЦДАМЛМ України) відбулася в 2003 р. через 
Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей 

* Дубовик Сергій Олександрович – науковий співробітник відділу вико-
ристання інформації документів ЦДАМЛМ України.

Галина Мазуренко у власному
помешканні, 1997 р. 
ЦДАМЛМ України,

ф. 1372, оп. 1, од. зб. 412.
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через державний кордон України. За рішенням експертно-перевірної 
комісії ЦДАМЛМ України був створений особовий фонд Галини Ма-
зуренко, якому присвоєно № 1372. Ця архівозбірка стала значним над-
банням українського поетичного слова та образотворчого мистецтва.

Роль і місце Галини Мазуренко в українській культурі особливі. 
Репрезентуючи власну творчість, мисткиня сприяла утвердженню авто-
ритету літератури і образотворчого мистецтва України в усьому світі.

Народилася майбутня поетеса і художниця 25 грудня 1901 р. у Пе-
тербурзі в родині нащадка дворянського роду, студента Петербурзько-
го університету Сергія Боголюбова та випускниці Воронезької гімназії, 
сімнадцятирічної слухачки курсів Лесгафта1 Єлизавети Мазуренко, се-
стри братів Мазуренків – членів УСДРП, діячів революційного руху в 
Україні. Невдовзі після розлучення батьків маленька Галя опинилася 
разом із матір’ю у Швейцарії, де мати взяла другий шлюб з інженером 
Олександром Сергієнком. Новостворена сім’я переїхала до Катеринос-
лава. Вітчим Галі подбав, щоб дівчина здобула належну освіту. Вона 
навчалася у Лозанні, Катеринославі, Кременецькому ліцеї, Варшав-
ському університеті. Вільно володіла французькою мовою, рано почала 
писати вірші, виявляла неабиякий хист до живопису. Перші літературні 
спроби жінки збіглися з приїздом до Катеринослава, де вона прилу-
чилася до мистецтва. Першим учителем живопису та скульптури був 
місцевий художник-імпресіоніст В’ячеслав Коренєв.

У роки національно-визвольної війни (1917–1921) Галина перебу-
вала в армії Симона Петлюри, за бойові заслуги нагороджена “Хрес-
том залізного стрільця” (1919). Після поразки Директорії УНР Галина 
Мазуренко не могла розраховувати на лояльність радянської влади і в 
1920 р. змушена була емігрувати з України. Спочатку жила у Варшаві, 
потім – у Берліні, а з 1923 р. – у Празі. Там вона навчалася в Укра-
їнському вільному університеті (здобула ступінь доктора філософії), 
Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова 
та в Українській академії мистецтв, де відвідувала малярські майстер-
ні професорів І. Кулеця та С. Мако, скульптурну майстерню відомого 

Ліричні щоденники Галини Мазуренко. Фрагменти.
ЦДАМЛМ України, ф. 1371, оп. 1, од. зб. 3–10.
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анімаліста професора К. Стаховського, графічні майстерні професорів 
І. Мозолевського та Р. Лісовського. Галина Мазуренко була добре обі-
знана з релігійно-філософськими світоглядами буддизму, джайнізму, 
маздеїзму, софізму, але найближчими залишалися українська дійсність 
і національна тематика. Перша збірка “Акварелі” вийшла у 1925 р., 
згодом – “Стежка” (1939), “Вогні”, “Снігоцвіти” (обидві 1941 р.). Дру-
кувалася в журналах “Вісник”, “Пробоєм” та інших періодичних ви-
даннях Чехії.

Прага в період між двома світовими війнами була головним осеред-
ком українського культурного життя за кордоном. У літературознавстві 
немає одностайності щодо причетності поетеси до “Празької школи”: 
одні зараховують її до неї, інші заперечують, але перебування в серед-
овищі “пражан”, де Галина Мазуренко опинилася на початку 20-х років 
ХХ ст., спілкування з найпомітнішими його представниками – Є. Ма-
ланюком, Ю. Дараганом, О. Телігою, О. Ольжичем, О. Лятуринською, 
Н. Лівицькою-Холодною – не могло не вплинути на її переконання. Ра-
зом із творами цих письменників на сторінках “Вісника” друкувалися й 
поезії Галини Мазуренко.

Світогляд мисткині формувався на межі українського та європей-
ського світів, тобто під впливом західної культури, і був стимульова-
ний історичною пам’яттю рідного народу. На основі цього й виникла 
історіософічна лірика поетеси.

Наприкінці Другої світової війни, коли до Праги підходили ра-
дянські війська, Галина Мазуренко подалася в свою другу еміграцію 
до Лондона. Там вона працювала в студії-ательє відомого польського 
художника, професора Адольфа Шишка-Богуша, викладала в коледжі 
при Лондонському університеті. Займалася педагогічною діяльністю: 
якийсь час вела гурток живопису “Tuesdays”, який із 1969 р. щовівтор-
ка збирався у неї вдома. Брала участь у виставках, влаштовувала свої 
власні. З 1961 р. до 1973 р. художниця була активним експонентом ви-
ставок, більша частина яких проходила в Лондоні, а деякі – у США, Іс-
ландії, Пакистані. Переважна більшість творів – акварелі, пастелі, змі-
шана техніка, в окремих випадках – емалі. Сюжет картин в основному 
містичний або абстрактний. У Лондоні вийшли її поетичні збірки “По-
роги” (1960), “Ключі” (1969), “Зелена ящірка”, “Скит поетів” (1971), 
“Золота корона” (1972), “Три місяці в літері життя” (1973), “Північ на 
вулиці” (1980), а також книжка мемуарної прози “Не той козак, хто по-
боров, а той, хто “вивернеться” (1974) та інші.

У 1992 р. Галина Мазуренко стала членом Спілки письменників 
України. Померла 27 травня 2000 р. у Лондоні, де й була похована на 
Хайгетському кладовищі.

Поетична та художня творчість Галини Сергіївни Мазуренко, а та-
кож надзвичайно цікаво й повноцінно прожите життя привертали увагу 
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українських дослідників, а саме: М. Ф. Слабошпицького, С. Йовенко, 
А. Саприкіної2

У 2012 р. було завершено роботу з упорядкування фонду Галини 
Мазуренко. Документи, що увійшли до його складу, охоплюють період 
із [1905] до 1997 рр. Це – переважно творчі документи, серед яких – 
збірка поезій “Пороги”, видана 1960 р. у Лондоні (з авторськими при-
мітками та поетичними начерками), тексти пісень на музику Ф. Євсев-
ського. Особливу увагу привертають блокноти та зошити з поетичними 
творами, що представлені в жанрі ліричного щоденника (чи нотатника). 
Кожен щоденник має заголовок і проілюстрований самою авторкою. 
Це – акварельні малюнки та рисунки, виконані змішаною технікою, 
кульковою ручкою, олівцем.

Значну частину творчого доробку Галини Мазуренко складають 
альбоми з підбірками власних графічних, живописних і поетичних тво-
рів за 1920-і – 1990-і роки. Графіка представлена естампами, рисунками 
змішаною технікою, кульковою ручкою, олівцем на папері та голкою 
на картоні (scraper board), живопис – малюнками аквареллю, гуашшю, 
іноді [вітражною фарбою]; поезії в альбомах є ілюстраціями до мис-
тецьких творів і навпаки – мистецькі твори ілюструють поетичні. Та-
ким чином автор передавала свої емоції та образи через будь-який із 
цих видів творчості, пояснюючи й взаємодоповнюючи ними зображене 
чи сказане. Переважна більшість альбомів мають епіграфи, які визна-
чають головну ідею зібраних творів або їх загальний тон.

Окремим блоком подані графічні твори на окремих аркушах. Окрес-
люючи їх жанрово, можна виділити настроєві та символічні портрети 
і пейзажі, натюрморти, анімалістичні мотиви, містичні та абстрактні 
сцени. Роботи виконані переважно змішаною технікою, кульковою 

Альбоми Галини Мазуренко з підбірками 
власних графічних, живописних 
і поетичних творів. Фрагменти. 
ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, 
од. зб. 12–356.
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ручкою й олівцем на папері та голкою на картоні (scraper board). На 
звороті окремих аркушів – поетичні твори.

Інший аспект творчої діяльності Галини Мазуренко – проза, публі-
цистика та твори мемуарного характеру, а саме: оповідання “Зустріч” 
та “Карась”, стаття “Корея” про народні легенди, текст доповіді про 
власне відчуття кольору та сприйняття світу фарб, прочитаної в Тео-
софському товаристві ім. О. П. Блаватської в [Лондоні], автобіографіч-
ні спогади та уривки щоденникових записів.

Не менш цікавою є й епістолярна спадщина поетеси. Серед її адре-
сатів і кореспондентів: [чоловік О. Байков], Д. Вайт, О. Де, Р. Кухар, 
Ю. Покальчук, М. Приходько, П. Роєнко, І. Рудич, І. Скрипник, Я. Сус-
ленський, Л. Тимошенко, П. Феденко, М. Чабан та інші.

Серед біографічних матеріалів – документи про навчання в мис-
тецьких студіях і вищих навчальних закладах Варшави, Берліна, Лон-
дона (посвідчення, свідоцтва, довідки); посвідчення Шевченківської 
бібліотеки і музею в Лондоні (“The Shevchenko Library and Museum in 
London”), видане для користування фондами установи; почесна грамота 
Української Могилянсько-Мазепинської Академії Наук; запрошення на 
літературно-мистецький вечір із нагоди святкування власного 90-річчя 
у приміщенні Львівського музею етнографії і художнього промислу; 
листи Галини Мазуренко до Союзу українських ветеранів у Великій 
Британії з питань нагороди хрестом “Залізного стрільця”, бібліотекам, 

Галина Мазуренко за роботою, 1997 р.
ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, од. зб. 412.
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музеям, редакції газети “The Times” та іншим установам з організацій-
но-творчих питань.

Документи про Галину Мазуренко репрезентують статті про жит-
тєвий і творчий шлях поетеси3, рецензії на збірки її поезій “Ключі” та 
“Північ на вулиці”, текст радіопередачі І. Качуровського “Лірика Галі 
Мазуренко”.

Зображувальні документи представлені фотографіями поетеси, її 
друзів і знайомих; естампами та фоторепродукціями різних художників.

У дослідженні творчості Галини Мазуренко заслуговують на увагу 
й документи інших осіб, що були зібрані поетесою. Серед них – піс-
ня Ф. Євсевського “Колискова” на слова В. Печкової, квартальник “За 
нашу майбутність” про життя українців в еміграції, збірка перекладів 
англійською мовою творів О. Блока Т. Тарнова, копія листа П. Роєн-
ка Вірі Вовк із творчих питань (1980), буклет персональної виставки 
художниці Л. Лебідь-Коровай, стаття Р. Яціва “Українсько-польські 
взаємозв’язки в історичному аспекті”.

Крім паперової джерельної бази з вивчення образотворчої діяль-
ності Галини Мазуренко, у фонді знаходяться 219 емалевих малюнків, 
зроблених художницею на металі. Зберігаються вони в музейному схо-
вищі ЦДАМЛМ України.

Бібліотечне сховище установи зберігає друковані джерела поетич-
ної творчості мисткині. Це збірки її поезій “Зелена ящірка”, “Киця”, 
“Ключі”, “Осінь”, “Північ на вулиці”, “Скит поетів”, “Стежка” та ін., 
видані у Лондоні, Празі, Львові.

Захоплює й дивує величезна працездатність та енергійність Гали-
ни Сергіївни Мазуренко, невичерпний творчий потенціал, що давав 
їй можливість творити. Неможливо повірити, що українська поетеса і 
художниця, яка викликала захоплення своїм творчим довголіттям і за-
ражала могутнім життєлюбством, пішла з життя. Її творчість незмінно 
викликала бажання жити. Незважаючи на всі труднощі та негаразди, 
котрі були на її життєвому шляху, вона завжди залишалася собою. Її 
пам’ятатимуть, вона житиме у своїх поезіях і малюнках.

1 Лесгафт Петро Францевич (1837–1909) – педагог, анатом і лікар, за-
сновник наукової системи фізичного виховання і лікувально-педагогічного 
контролю у фізичній культурі в Росії. Створював і вів курси з фізичної куль-
тури, зокрема, для дівчат і жінок. 

2 Слабошпицький М. Ф. Народжена в Петербурзі й похована в Лондо-
ні. Галя Мазуренко / М. Ф. Слабошпицький // 25 поетів української діаспо-
ри. – К.: Ярославів Вал, 2006; Йовенко С. Галя Мазуренко (1901–2000) // ХХ 
сторіччя української поезії: [антологія / упорядкув. С. Йовенка] // Журнал 
письменників України “Вітчизна”. – 2007. – № 11, 12; Саприкіна А. Рецепція 
творчості Г. Мазуренко: діаспорна і вітчизняна / А. Саприкіна // Донецький 
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вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 23. – Донецьк: Східний 
видавничий дім, 2008.

3 Яців Р. Всеобіймаюча, як музика / Р. Яців. – ЦДАМЛМ України, ф. 1372, 
оп. 1, од. зб. 410, арк. 10, 11; Ящембська І. Галі Мазуренко судився довгий, але 
на жаль тернистий шлях... / І. Ящембська. – ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, 
од. зб. 410, арк. 14; Качуровський І. В. Лірика Галі Мазуренко / І. В. Качуров-
ський. – ЦДАМЛМ України, ф. 1372, оп. 1, од. зб. 411; Погребенник Ф. П. Дух 
воїна живе в душі поета / Ф. П. Погребенник. – ЦДАМЛМ України, ф. 1372, 
оп. 1, од. зб. 410.

There is done the characteristic of personal archival fond of the poet and artist 
Halyna Mazurenko stored in the Central State Archives-Museum of Literature and 
Arts of Ukraine.

Key words: Halyna Mazurenko; the Ukrainian Poetic Diaspora; the personal 
fond.
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О. В. БЕРЕЗОВСЬКА*

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 
ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО 

НАН УКРАЇНИ У 1956–1960 рр. 
(за архівними документами установи)

Проаналізовано документи архівного фонду Інституту фізичної хімії 
ім. Л. В. Писаржевського НАН України за 1956–1960 рр. Визначено інфор-
мативні можливості документів установи у висвітленні історії діяльності ін-
ституту, організації нових напрямів досліджень у галузі фізичної хімії, життя 
та наукової спадщини відомих українських учених-хіміків, методів, засобів та 
результатів наукових досліджень.

Ключові слова: архівний фонд; документ; фізична хімія; історія науки; 
О. І. Бродський; В. А. Ройтер; І. О. Неймарк; Б. Я. Даїн; Д. М. Стражеско.

Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського НАН України (далі – НБУВ НАН України) у рамках 
науково-дослідної теми проводиться документне дослідження історії 
створення, організації діяльності наукових установ НАН України, осо-
бистого внеску видатних учених в українську та світову науку. Остан-
нім часом робота науковців сконцентрована на висвітленні здобутків 
української академічної науки 1950–1960-х років на основі аналізу 
документальної спадщини академічних установ та визначних учених. 
Серед установ хімічного профілю провідне місце в цей період займав 
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського – головна установа, де 
проводилися унікальні дослідження в галузі фізичної хімії.

У другій половині 1950-х років однією з базових галузей україн-
ської науки була хімічна наука, розширення та поява нових напрямів 
якої уможливлювало подальший розвиток АН УРСР у цілому. В пері-
од хрущовської “відлиги” у результаті політики децентралізації, зміни 
галузевої системи управління промисловістю відбулася низка реоргані-

* Березовська Ольга Василівна – молодший науковий співробітник відділу 
архівознавства і документознавства Інституту архівознавства Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.
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заційних змін академічних установ хімічного профілю. Так, у 1957 р. 
Українська філія Державного науково-дослідного інституту рідкісних 
та малих металів Головного управління промисловості рідкісних мета-
лів СРСР була включена в академічну систему як Лабораторії Інституту 
загальної та неорганічної хімії АН УРСР в м. Одеса (з 1977 р. – Фізико-
хімічний інститут АН УРСР). Поштовхом для розвитку хімічної науки 
слугувала низка урядових рішень, ухвалених протягом травня-липня 
1958 р., спрямованих на розвиток хімічної промисловості, і, перш за 
все, її галузей, пов’язаних із синтетичними матеріалами, в зв’язку з чим 
у 1958 р. в українській академічній системі було створено Інститут хімії 
полімерів і мономерів АН УРСР (з 1964 р. – Інститут хімії високомоле-
кулярних сполук АН УРСР). Розвиток нових хімічних напрямів (хімії 
фосфорорганічних сполук, хімії синтетичних фізіологічно активних ре-
човин, хімії сіркоорганічних сполук, радіаційної хімії, окислювально-
го каталізу, синтезу і дослідження сорбентів, іонного обміну і адсорб-
ції тощо) зумовив створення нових наукових відділів та лабораторій 
в Інституті органічної хімії, Інституті загальної та неорганічної хімії, 
Інституті фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського. Фундаментальні до-
слідження української хімічної науки були тісно пов’язані з прикладни-
ми. З цією метою на заводах, особливо в найбільш динамічній хімічній 
індустрії, створювалися спеціальні цехи, де науковці мали змогу займа-
тися впровадженням результатів наукових досліджень. 

Метою цього дослідження є висвітлення наукової діяльності однієї 
з провідних українських академічних установ хімічного профілю – Ін-
ституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського у 1956–1960 рр. крізь 
призму інформації архівних документів установи, що відклалися в його 
архівному фонді. 

Історіографія досліджуваного питання представлена, перш за все, 
працями співробітників Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржев-
ського з історії установи, підготовленими на відзначення ювілейних дат 
створення інституту. У цих працях висвітлювалася історія інституту, 
найважливіші досягнення наукового колективу, структура та подавався 
опис досліджень, проведених співробітниками1. Вперше найповніший 
історичний аналіз внеску колективу інституту в розвиток різних галу-
зей фізичної хімії представлено у виданні 1977 р., присвяченому 50-річ-
чю інституту, – “Развитие физической химии в Академии наук УССР”2. 
На відзначення 80-річчя інституту його колективом у 2007 р. була під-
готовлена на основі попередніх видань велика праця, де висвітлена: іс-
торія інституту; становлення та розвиток основних його наукових на-
прямів; стан сучасних досліджень; актуальні напрями фізичної хімії; 
підготовка наукових кадрів; міжнародне співробітництво інституту; 
участь співробітників інституту в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
видавнича діяльність та діяльність науково-виробничого комплексу3. 
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Результати наукових досліджень учених, видавничої діяльності ін-
ституту представлені у чотиритомному бібліографічному покажчику 
опублікованих робіт інституту. Так, у 1977 р. під редакцією К. Б. Яци-
мирського та І. О. Неймарка був підготовлений покажчик опубліко-
ваних праць працівників інституту за 1927–1976 рр., де представлено 
інформацію про понад 3 тис. наукових статей, більше 50 монографій, 
85 авторських свідоцтв на винаходи, а також збірники, матеріали кон-
ференцій, дисертації, захищені працівниками інституту на здобуття на-
укового ступеня доктора та кандидата наук тощо. В подальшому було 
підготовлено ІІ том за 1976–1985 рр., ІІІ – за 1985–2002 рр., ІV – за 
2002–2007 рр.4

Історіографію доповнюють праці про видатних учених – спів-
робітників інституту цього періоду. Так, директору інституту акад. 
О. І. Бродському присвячене монографічне дослідження співробітників 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 
в якому наводяться біографічні відомості про вченого та особистісні 
риси, розкривається значення його наукових досліджень у галузі фі-
зичної хімії, виконаних, зокрема, у “дніпропетровський період” його 
творчої діяльності. Вміщено спогади про академіка його учнів та сучас-
ників, наводиться перелік найважливіших наукових праць О. І. Брод-
ського, література про нього, подаються тексти окремих оригінальних 
робіт ученого. При написанні роботи, поряд із монографічною літера-
турою, журнальними та газетними статтями автори використовували 
деякі архівні документи, що зберігаються у фондах Інституту фізич-
ної хімії ім. Л. В. Писаржевського тощо5. Спогади учениці О. І. Брод-
ського к. х. н. Л. Л. Гордієнко розкривають мало знані аспекти праці 
О. І. Бродського в інституті як керівника-організатора науки, риси його 
характеру та світогляд6. Доповнює образ видатного вченого праця про 
нього Л. Ю. Долгих, ученого секретаря інституту7. У 2015 р. співробіт-
никами інституту підготовлена бібліографія праць академіка В. А. Рой-
тера – визначного вченого в галузі фізики та хімії, одного з засновників 
сучасної теорії хімічної кінетики і каталізу8.

У збірнику документів і матеріалів “Історія Національної академії 
наук України. 1956–1960”9 опубліковано низку архівних документів з 
історії інституту, що характеризують його діяльність у 1956–1960 рр. 
Тут представлені документи з наукового архіву Президії НАН Укра-
їни: лист заступника Голови Державного комітету РМ СРСР з хімії 
С. М. Тихомирова до Президента АН УРСР акад. О. В. Палладіна 
щодо необхідності розширення наукових досліджень з отримання син-
тетичних цеолітів в Інституті фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського 
АН УРСР (1958 р.); з особового архівного фонду О. І. Бродського, що 
зберігається в Інституті архівознавства НБУВ НАН України: записка 
завідувача відділу хімії ізотопів Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Пи-
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саржевського АН УРСР О. І. Бродського про роботу та подальший роз-
виток досліджень відділу у 1956–1960 рр. (1956 р.); з наукового архіву 
Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського: звернення Інституту 
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР до Президії АН УРСР 
щодо організації та проведення робіт із радіаційної хімії (1956 р.); до-
повідні записки директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржев-
ського АН УРСР О. І. Бродського про організацію в інституті групи 
парамагнітного резонансу та про основні напрями наукових досліджень 
інституту (1958 р.). 

У цілому аналіз наукових праць свідчить про їх високу інформа-
тивність у висвітленні історії інституту. Стан наукової розробки про-
блеми дослідження історії діяльності інституту, розвитку основних 
напрямів фізико-хімії вказує на недостатнє залучення для його висвіт-
лення архівних документів. Поміж тим, архівний фонд інституту пе-
ріоду 1956–1960 рр. завдяки документній складовій та її інформатив-
ній цінності має змогу представити цілісну картину історії інституту. 
Архівні документи інституту за 1956–1960 рр. відображають широкий 
спектр фундаментальних та прикладних питань, над яким працювали 
науковці-хіміки у цей період.

Так, відповідно до “П’ятирічного проблемного плану наукових до-
сліджень і розвитку наукових установ АН УРСР на 1956–1960 рр.”10, 
затвердженого Президією АН УРСР у 1956 р., основними наукови-
ми напрямами досліджень інституту у 1956–1960 рр. були визначені: 
1) вивчення хімічної будови і механізму реакцій ізотопними методами; 
2) вивчення адсорбції із розчинів пористими сорбентами та її практич-
не застосування; 3) проблема віку та генезису мінералів, руд і гірських 
порід; 4) наукові основи підбору та удосконалення каталізаторів і сор-
бентів; 5) фотохімія хлорофілу і барвників та фотосинтез. 

У 1956 р. наукові дослідження інституту за цими напрямами про-
водилися вченими трьох наукових відділів: відділу хімії ізотопів (кер. – 
акад. О. І. Бродський), відділу каталізу (кер. – чл.-кор. В. А. Ройтер), 
відділу фотохімії (кер. – д. х. н. Б. Я. Даїн). У 1957 р. із групи адсорбції 
відділу каталізу було створено відділ синтезу і дослідження сорбентів 
(кер. – д. х. н. І. О. Неймарк). У 1958 р. на базі лабораторії органічного 
каталізу було створено відділ окислювального каталізу (кер. – д. х. н. 
М. Я. Рубаник), у 1960 р. – відділ іонного обміну і адсорбції (кер. – 
д. х. н. Д. М. Стражеско). 

Загальновизнане провідне місце в країні інститут займав у галузі 
вивчення каталізу під керівництвом ученого-хіміка В. А. Ройтера. Про-
ведені інститутом відповідні дослідження і напрацювання дозволили 
сформулювати нові теоретичні положення, які справили значний вплив 
на розвиток вчення про каталіз. Ці дослідження привели до низки впро-
ваджених рацпропозицій, що суттєво поліпшували технологію великих 
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каталітичних виробництв (отримання азотних добрив, окислення вугле-
воднів, очистка кисню з повітря тощо). Каталітичні розробки з метою 
покращення технологічних процесів успішно впроваджувалися на ве-
ликих промислових підприємствах країни. Так, у 1956 р. Криворізький 
залізорудний трест звертався до директора інституту О. І. Бродського з 
проханням надати допомогу у вирішенні проблеми знищення домішок 
ацетилену в повітрі та спільно з інститутом виготовити і випробува-
ти установку каталітичного очищення повітря для кисневих апаратів 
КГН-30, що мали бути встановлені на центральній киснево-ацетилено-
вій станції тресту11. 

У самостійний науковий напрям у цей період виокремилися до-
слідження сорбентів, проведені колективом науковців інституту під 
керівництвом І. О. Неймарка. Роботи “групи Неймарка” мали важли-
ве теоретичне й практичне значення в зв’язку зі стрімко зростаючим 
застосуванням пористих сорбентів у промисловості, а їхні методи 
отримання сорбентів із закономірно змінними і заданими структурами 
принесли інституту наукове визнання. Так, у 1956 р. академік-секре-
тар Відділення хімічних наук АН СРСР М. М. Дубинін, відзначаючи 
здобутки українських учених у синтезі нових модельних гідрофільних 
сорбентів, дослідженні їхніх адсорбційних і каталітичних властивос-
тей, звертався до Президії АН УРСР та безпосередньо до директора 
інституту з пропозицією розглянути питання виокремлення “групи Не-
ймарка” у самостійну лабораторію задля ширшого розвитку їх дослі-
джень12. Таким чином у 1957 р. із групи адсорбції відділу каталізу було 
створено відділ синтезу і дослідження сорбентів (кер. – І. О. Неймарк). 

Наукова та науково-організаційна діяльність установи відображе-
на у листуванні інституту, яке є вагомою джерельною базою, що ви-
світлює, зокрема, процес започаткування інститутом нових напрямів 
хімічних досліджень. Зокрема, це стосується організації досліджень із 
радіаційної хімії під керівництвом Б. Я. Даїна. Протягом 1957–1958 рр. 
інститут планував створення та розвиток лабораторії для радіаційно-
хімічних досліджень, загальним завданням якої було визначено вивчен-
ня механізму й проміжних стадій хімічних реакцій, збуджених дією 
випромінювань великої енергії. Пропонувалося до 1958 р. розробити 
проект установки для радіаційно-хімічних досліджень із джерелом гам-
ма-випромінювань СО60 активністю 400 г-екв. радію. З цього приводу 
інститут подавав низку обґрунтувань та пропозицій до Президії АН 
УРСР щодо організації проведення робіт із радіаційної хімії, де вказу-
валися основні напрями досліджень в галузі радіаційної хімії (радіоліз 
води та індукування ланцюгових реакцій в рідких системах і розчи-
нах; розроблення спектрофотометричних методів хімічної дозиметрії 
іонізуючих випромінювань); необхідні заходи з організації початку до-
сліджень (приміщення, обладнання, штати)13. У 1957 р. Президія АН 
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УРСР підтримала пропозицію інституту про організацію у складі відді-
лу фотохімії лабораторії радіаційної хімії, завдяки чому були створені 
необхідні умови для розгортання цього напряму досліджень. У 1962 р. 
лабораторія трансформувалася у відділ радіаційної хімії (кер. – д. х. н. 
А. М. Кабакчі)14. 

Архівні документи інституту містять свідчення про організацію при 
відділі хімії ізотопів досліджень з парамагнітного резонансу (вперше в 
Україні), який був одним із найперспективніших методів хімічного до-
слідження. В організації парамагнітної спектроскопії були зацікавле-
ні й інші академічні установи для вирішення питань органічної хімії, 
біохімії тощо. Вже в 1959 р. інститут звітував про виконання НДР із 
вивчення механізму радикальних реакцій методом парамагнітного ре-
зонансу, проведених групою вчених (Л. М. Ганюк, І. В. Гольденфельд 
та ін.) під керівництвом О. І. Бродського15.

В архівному фонді інституту зберігається доповідна записка про 
стан і перспективи розвитку інституту на 1956–1960 рр., підготовлена 
у 1956 р. дирекцією інституту до Президії АН УРСР, де висвітлена іс-
торія створення інституту, основні наукові здобутки, схарактеризовано 
наукові школи, започатковані Л. В. Писаржевським, О. І. Бродським, 
В. А. Ройтером, подано науково обґрунтовані пропозиції стосовно роз-
ширення напрямів діяльності інституту, створення нових відділів та 
лабораторій. З метою координації роботи відділів і лабораторій в су-
міжних галузях планувалося започаткування при вченій раді інституту 
секційних теоретичних семінарів із механізму хімічних реакцій, каталі-
зу, адсорбції, фотохімії тощо16.

Діяльність інституту за 1956–1960 рр. розкривають документи з 
науково-дослідної роботи, які зосереджені в архівному фонді інститу-
ту, зокрема: 107 наукових звітів НДР, 14 дисертацій та авторефератів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата хіміч-
них наук, наукові огляди, рукописи наукових праць співробітників 
інституту.

У звітах за результатами наукової діяльності, які здійснював від-
діл хімії ізотопів у 1956–1960 рр. під керівництвом директора інсти-
туту акад. О. І. Бродського, міститься інформація про проведені дослі-
дження з вивчення ізотопного обміну кисню в ароматичних органічних 
сполуках; вивчення механізму окислювально-відновлювальних реакцій 
ароматичних спиртів; проведено визначення абсолютного віку міне-
ралів і порід аргоновим і свинцевим методом (1956 р.); дослідження 
за допомогою важкого ізотопу кисню механізму атмосферної корозії 
свинцю, олова та інших металів; вивчення ізотопного обміну кисню в 
органічних сполуках, реакцій окислення і реакцій перекисних сполук 
(1957 р.); дослідження реакційної здатності сполук кисню і азоту в за-
лежності від їх будови методом мічених атомів; вивчення переміщення 
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азоту в органічних сполуках при хімічних реакціях і ізотопному об-
міні (1958 р.); вивчення механізму радикальних реакцій методом па-
рамагнітного резонансу; вивчення реакцій і будови перекисних сполук 
(1959 р.); дослідження механізму утворення озону в умовах анодного 
процесу (1960 р.); проводилося визначення віку мінералів і гірських 
порід ізотопними методами (1958–1960 рр.) тощо.

Науково-дослідна робота під керівництвом Д. М. Стражеска відо-
бражена в звітах НДР, які засвідчують, що в цей час були виконані 
наукові теми з дослідження адсорбції електролітів окисленим вугіллям 
із застосуванням радіоактивних індикаторів; проведені попередні до-
слідження з використання іонообмінних смол в якості каталізаторів 
деяких промислових процесів; вдосконалено методи отримання хімі-
ко-фармацевтичних препаратів (1956 р.); виконано дослідження іоно-
обмінної і каталітичної поведінки активного вугілля по відношенню до 
розчинених речовин у залежності від газового заряду та хімічної при-
роди його поверхні (1958 р.); досліджено електрохімічний обмін катіо-
нів на водневому вугіллі в змішаних середовищах (1960 р.)17.

Звіти НДР відділу фотохімії (д. х. н. Б. Я. Даїн) свідчать про прове-
дення співробітниками відділу досліджень із фотопереносів електрона 
в системах, які містять хлорофіл, його похідні й аналоги (1956 р.); фо-
тохімії молекулярних сполук хлорофілу і його аналогів із ряду фтало-
цианінів (1959 р.); радіаційно-хімічне і фотохімічне відновлення солей 
важких металів (1960 р.); механізму фотореакцій хлорофілу, його по-
хідних і аналогів (1957–1960 рр.) тощо. Проводилися науково-дослідні 
роботи, пов’язані з організацією лабораторії для радіаційно-хімічних 
досліджень.

Відділ каталізу під керівництвом чл.-кор. В. А. Ройтера проводив 
дослідження з впровадження каталітичного методу очищення повітря 
для кисневого виробництва від вибухонебезпечних домішок ацетилену 
(1956– 1959 рр.); вивчення окислення нафталіну, нафтохінону і фтале-
вого ангідриду на ванадієвих каталізаторах (1959 р.); дослідження ка-
талітичного окислення нафталіну (1960 р.) тощо.

Також в архівному фонді інституту наявні звіти про спільні на-
укові дослідження, що висвітлюють зв’язки інституту з іншими уста-
новами та організаціями, зокрема, з Академією бронетанкових військ, 
Горьківською дослідною базою нафтопромисловості, Всесоюзним на-
уково-дослідним інститутом кисневого машинобудування та іншими 
установами18. 

Рукописи дисертацій на здобуття наукового ступеня, що відклалися 
у фонді, відображають індивідуальні дослідження науковців за такими 
напрямами: дослідження енолізації і конденсацій карбонільних сполук 
у присутності органічних каталізаторів (О. О. Ясников); дослідження 
адсорбції електролітів силікагелем із застосуванням радіоактивних ін-
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дикаторів (Г. Ф. Янковська); дослідження іонообмінних властивостей 
окисленого вугілля (І. А. Тарковська); дослідження впливу внутріш-
ньої дифузії на швидкість реакції окислення етилену в окис етилену 
(К. М. Холявенко); особливості каталітичного окислення нафталіну 
(В. Я. Вольфсон) тощо.

В архівному фонді інституту зберігаються також документи, що 
висвітлюють індивідуальну діяльність видатних учених-хіміків: науко-
ва характеристика на заступника директора інституту, завідувача відді-
лу каталізу В. А. Ройтера (1956 р.); звіти про наукову діяльність дирек-
тора інституту О. І. Бродського за 1956, 1957, 1960 рр.; В. А. Ройтера 
за 1956, 1957, 1960 рр.; Д. М. Стражеска за 1956, 1957 рр.; Б. Я. Даїна, 
М. В. Полякова, І. О. Неймарка, М. Т. Русова за 1956, 1957, 1960 рр.; 
М. Я. Рубаника за 1957, 1960 рр. 

Звіти про наукову діяльність директора інституту О. І. Бродсько-
го характеризують його як багатогранну творчу особистість. Зокре-
ма, Олександр Ілліч окреслював процес підготовки до друку другого 
видання його відомої праці “Хімія ізотопів” (вперше опублікованої у 
1952 р.). Під час роботи над виданням ученому довелося суттєво пере-
робити його структуру та зміст, оскільки з моменту виходу в світ пер-
шого видання за декілька років з’явилося багато нових праць із цього 
питання, була розсекречена велика кількість робіт, доповіді Женевської 
наради 1955 р., результати академічних сесій19. Видання, у значно роз-
ширеному вигляді, побачило світ у 1957 р. Ця праця, перекладена ні-
мецькою, польською, китайською, сербською мовами, довгий час зали-
шалася єдиною монографією з використання ізотопів у хімії і суміжних 
науках20. 

Організаційна робота певним чином позбавляла вченого можли-
вості направити свої сили на улюблені заняття. Так, О. І. Бродський 
нарікав, що “из-за отсутствия времени я не мог серьезно заниматься 
методологическими вопросами, вопросами истории химии, а также 
лекционной работой”21 та скаржився, що велика завантаженість і від-
сутність вільного часу не залишає йому можливості безпосередньої 
участі “своїми руками” в експериментах: “руководство большим от-
делом и административная работа исключают возможность непосред-
ственной систематической и серьезной работы у приборов и лабора-
торного стола”22.

Окрім того, О. І. Бродський керував роботою Київського правління 
Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва та його фізико-
хімічною секцією, представляв дослідження свого колективу в галузі 
вивчення ізотопного обміну сірки та механізму реакцій сполук сірки 
на Міжнародній конференції ЮНЕСКО з застосування радіоактивних 
ізотопів у Парижі (вересень 1957 р.); дослідження ізотопного обміну 
кисню, азоту і сірки в розчинах – на Всесоюзній конференції з засто-
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сування ізотопів та випромінювань у народному господарстві в Москві 
(квітень 1957 р.)23. 

У звітах про наукову діяльність ученого фізико-хіміка, фахівця в 
галузі синтезу, застосування пористих речовин і матеріалів, д. х. н., 
проф. Д. М. Стражеска за 1956 та 1957 рр. визначені основні напрями 
діяльності професора, результати наукових здобутків, перспективи но-
вих напрямів хімічних досліджень, участь ученого у роботі наукових 
конференцій, з’їздів, нарад, співпраця з промисловими підприємства-
ми з упровадження нових хіміко-фармацевтичних препаратів тощо. У 
документі зазначено, що основними напрямами наукових досліджень 
Д. М. Стражеска було вивчення закономірностей і механізму електрохі-
мічної адсорбції іонів на вугіллі із водних і неводних розчинів. На під-
ставі експериментальних даних ученому вдалося сформулювати низку 
нових положень (про механізми впливу неелектролітів на адсорбцію 
електролітів активним вугіллям; про значення електрохімічного фак-
тора для адсорбції іонів окисленим вугіллям тощо), які у подальшому 
дозволили зробити вагомий внесок у розвиток теорії електрохімічної 
іонної адсорбції організатору радянської електрохімічної наукової шко-
ли О. Н. Фрумкіну24.

Д. М. Стражеско у звіті описує процес та перші отримані резуль-
тати з проведення досліджень про можливість адсорбції іонів силікаге-
лем із нейтральних і навіть слабокислих розчинів, про механізм цього 
явища. Результати нових досліджень суперечили багатьом усталеним 
поглядам тогочасних учених-хіміків, адже в подальшому прямим ра-
діометричним методом Д. М. Стражеско разом з к. х. н. Г. Ф. Янков-
ською остаточно довели наявність катіонного обміну на силікагелі в 
нейтральних і слабокислих розчинах. Також ученим уперше в коло-
їдно-хімічній літературі були розвинуті уявлення про суттєві зміни у 
внутрішній обкладці подвійного електричного шару колоїдних часток 
при коагуляції ліофобних золів електролітами. 

Активно займався Д. М. Стражеско безпосереднім упроваджен-
ням результатів своїх досліджень у промислове виробництво. Так, на 
Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М. В. Ломоносова під 
керівництвом ученого було проведено низку досліджень із вдоскона-
лення методів отримання хіміко-фармацевтичних препаратів: синтомі-
цину, кардіотрасту, валідолу, ізафеніну. Найважливішою із цих робіт, 
на думку вченого, було розроблення динамічного адсорбційного спо-
собу очистки оксиаміну (напівпродукту виробництва синтоміцину) від 
смолистих домішок. Але найбільше часу вчений витратив на роботу 
в експериментальній лабораторії Київського заводу медпрепаратів, де 
він брав участь, починаючи з проведення лабораторних досліджень і 
доводячи справу до промислових випробовувань. Такий метод спільної 
роботи Д. М. Стражеско вважав найефективнішим, хоча й найважчим. 
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Так, наприклад, вдалося за досить короткий термін (3–4 місяці) про-
вести через усі стадії перевірки, включно з випробовуваннями у цеху, 
запропонований ним разом із В. М. Вишневським новий спосіб розкла-
дання олеїновокислого комплексу стрептоміцину, який незабаром було 
впроваджено у виробництво25. Згодом Д. М. Стражеско провів ґрунтов-
не вивчення можливостей застосування адсорбційних та іонообмінних 
процесів у виробництві антибіотиків – пеніциліну та стрептоміцину; 
результати проведених робіт планувалося впровадити у 1958 р. на Ки-
ївському заводі медпрепаратів26. 

Наукова характеристика д. х. н. В. А. Ройтера була підготовлена 
директором інституту О. І. Бродським та ученим секретарем інституту 
к. х. н. Я. В. Жигайлом наприкінці 1956 р. для подання в Президію 
АН УРСР до присвоєння В. А. Ройтеру звання члена-кореспондента 
АН УРСР (відбулося у 1957 р.)27. У ній В. А. Ройтер характеризується 
як учень та послідовник акад. Л. В. Писаржевського – засновника та 
першого директора інституту. В. А. Ройтер після смерті Л. В. Писар-
жевського очолив створену останнім українську школу каталізу, став 
провідним ученим в галузі кінетики і каталізу хімічних реакцій, одним 
із основоположників робіт зі з’ясування ролі макрокінетичних факторів 
у каталізі. В. А. Ройтер – хімік, який створив основи теорії гетероген-
ного окисно-відновного каталізу – передбачення каталітичної дії. Він 
був одним із фундаторів макрокінетики; виявив взаємозв’язок між ма-
кроструктурною будовою гетерогенних каталізаторів та їх каталітични-
ми властивостями; розробив методи дослідження питомої каталітичної 
активності; запропонував промислові каталізатори синтезу аміаку, фта-
левого ангідриду, нафталіну тощо28. У документі також представлені 
основні напрацювання й досягнення В. А. Ройтера у галузі каталізу; 
подана оцінка та підсумки його хімічних досліджень в області теорії 
гетерогенного каталізу; вивченні механізму гетерогенного каталізу за 
допомогою методу мічених атомів; з кінетики електродних процесів; 
з кінетики хімічних гетерогенних процесів. У справі також відклалося 
подання акад. О. І. Бродського до Президії АН УРСР, у якому дирек-
тор інституту рекомендував кандидатуру В. А. Ройтера на заміщення 
вакансії члена-кореспондента АН УРСР за спеціальністю “каталіз”. Тут 
О. І. Бродський детальніше охарактеризував досягнення В. А. Ройтера 
та відзначив ефективність його широких досліджень, вказав на здобут-
ки не тільки в науковій роботі, а й у реформуванні системи викладання 
хімії у вищих навчальних закладах України29. 

Таким чином, проведений аналіз архівного фонду Інституту фізич-
ної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України засвідчує, що його 
документи є вагомою джерельною базою для істориків науки, дослід-
ників-біографістів. Їх детальне вивчення уможливить відтворення на-
уково-дослідної та науково-організаційної діяльності інституту, життя 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ38

та наукової спадщини відомих українських учених-хіміків, методів, за-
собів та результатів їхніх наукових доробків, адже дослідження вчених 
інституту цього періоду стали базовою основою для започаткування 
в подальшому нових напрямів фізичної хімії: з 1960-х років розвиток 
отримали теорія хімічної будови, кінетики і реакційної здатності, ката-
ліз, хімія високих енергій, синтез, вивчення і застосування адсорбентів, 
неорганічна і біонеорганічна хімія30. 

1 Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского (под ред. 
К. Б. Яцимирского, В. А. Ройтера и др.) – К.: Наук. думка, 1975. – 92 с.; 
Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР (под ред. 
В. Д. Походенко) – К.: Наук. думка, 1985. – 21 с.; Институт физической хи-
мии им. Л. В. Писаржевского (под ред. В. Д. Походенко, К. Б. Яцимирского, 
В. В. Жилинской и др.) – К.: Наук. думка, 1986. – 112 с.

2 Развитие физической химии в Академии наук УССР. / отв. ред. 
К. Б. Яцимирский. – К.: Наук. думка, 1977. – 205 с.

3 Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. 1927–
2007. / під ред. В. Д. Походенка та ін. – К., 2007. – 333 с.

4 Указатель опубликованных работ сотрудников Института физической 
химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР. 1927–1976 гг. – К.: Наук. дум-
ка, 1977. – 371 с.; Бібліографічний покажчик опублікованих робіт Інституту 
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. Т. 3. 1985–2002 рр. / 
Відп. ред.: В. Д. Походенко, С. Я. Кучмій. – К.: Академперіодика, 2002. – 
390 с.; Бібліографічний покажчик опублікованих робіт Інституту фізичної хі-
мії ім. Л. В. Писаржевського НАН України / уклад. М. Г. Аносова [та ін.] ; 
відп. ред. В. Д. Походенко, С. Я. Кучмій. – К. : Академперіодика, Т. 4 : 2002–
2007 рр. – 2007. – 131 с.

5 Коваленко В. С. Академік Олександр Ілліч Бродський : монографія / 
В. С. Ко валенко, В. Ф. Варгалюк, Н. В. Стець; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся 
Гон чара – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. – 157 с.

6 Гордієнко Л. С. Велет фізичної хімії (до 110-річчя з Дня народження ака-
деміка О. І. Бродського) / Л. С. Гордієнко / Історичний календар. – К.: 2005. – 
С. 276–285; Гордієнко Л. Л. Незабутні спогади про академіка О. І. Бродського. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.achem.univ.kiev.ua/history/
pdf/brodskiy2.pdf. – Назва з екрана.

7 Долгих Л. Новатор фізичної хімії. До 110-річчя від дня народження 
акад. О. І. Бродського / Л. Долгих // Вісник НАН України. – 2005. – № 9. – 
С. 36–39.

8 Владимир Андреевич Ройтер. Библиография (Ю. И. Пятницкий, 
Н. В. Вла сенко, Т. А. Солопиченко, С. М. Спижова), Серия: Библиография 
веду щих ученых Института физической химии им. Л. В. Писаржевского НАН 
Ук раины – Київ, 2015 – 97 с.

9 Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 1. До-
кументи і матеріали [Електронне видання] / редкол.: О. С. Онищенко (голов. 
ред.) [та ін.], упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.]. – Київ, 2015 – 872 с. Режим 
доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00003680/. 

10 Там само. – С. 68–69. 
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There are analyzed the documents of archival collection of the Institute of 
Physical Chemistry named after L.V. Pysarzhevskyi of NAS for 1956-1960 years. 
There are determined informative opportunities of documents covering the history 
of the institute, new areas of research in physical chemistry, life and scientific 
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research results.
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Л. В. ВАЩУК*

ВНЕСОК УЧЕНОГО, ІСТОРИКА, ДИПЛОМАТА 
СЕРГІЯ ШЕЛУХИНА У РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВНИЦТВА 
(за документами Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки)

Висвітлено внесок громадсько-політичного діяча та вченого Сергія Пав-
ловича Шелухина у розвиток українського правництва. На основі документів 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки проаналізовано діяль-
ність професора в галузі права, що знайшла прояви у науково-освітній та по-
літичній сферах.

Ключові слова: Сергій Шелухин; правник; громадсько-політичний діяч; 
Український вільний університет; еміграція. 

Зміна наукової парадигми та відхід від радянських традицій істо-
ріописання, що стало можливим після проголошення Україною неза-
лежності, повернули в українську історичну науку імена цілої плеяди 
державних та громадсько-політичних діячів періоду національно-ви-
звольної боротьби 1917–1921 рр. До них, безумовно, відноситься й по-
стать Сергія Павловича Шелухина1 (1864–1938) – ученого-правознавця, 
історика, дипломата, активного політичного діяча.

Завдяки старанням наукової спільноти раніше невідоме широким 
верствам української громадськості ім’я Сергія Шелухина отримало 
визнання. З початку 1990-х років розпочалося комплексне досліджен-
ня української історії періоду національно-визвольних змагань 1917–
1921 рр., із небуття повертаються постаті творців цієї історії, у т. ч. й 
С. Шелухина. Проте особливе зацікавлення цією персоналією спосте-
рігається з 2000-х років. У цей час з’являється низка досліджень, при-
свячених українському політику і правознавцю, зокрема, Е. Демчук2, 
О. Домбровського та Я. Домбровського3, І. Дружкової4, А. Мисечка5, 
В. Потульницького6, І. Старовойтенко7, Я. Турчина8, С. Черненка9 та 
інших.

Вивчення діяльності Сергія Шелухина у політичній, дипломатич-
ній та науковій сфері стало можливим завдяки комплексу документів 
про нього, що належать до Національного архівного фонду. Так, дослі-
дження походження роду Шелухиних було б неможливим без докумен-

* Ващук Людмила Вікторівна – провідний науковий співробітник відділу 
вико ристання інформації документів Центрального державного архіву зару-
біжної україніки.

© Л. В. Ващук, 2016



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 41

тів, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві, 
м. Київ (ЦДІАК, м. Київ). Громадську та професійну працю правника 
у дореволюційний період висвітлюють документи Державного архіву 
Одеської області. Громадсько-політичну діяльність Сергія Павловича 
під час національно-визвольних змагань, а також еміграційного пері-
оду дає змогу дослідити масив документів Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) 
та Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України).

Варто наголосити, що комплекс важливих документів, які суттєво 
доповнюють відомості про різні напрями діяльності С. Шелухина під 
час його перебування в еміграції (1921–1938 рр.), знаходиться на збе-
ріганні у Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДА-
ЗУ). Зокрема, інформація про правника міститься у документах фондів: 
№ 12 “Колекція документів українських еміграційних організацій та 
установ (перша пол. ХХ ст.)”, № 13 “Колекція документів діячів науки 
та культури на еміграції” та № 15 “Колекція журналів, газет та бюлете-
нів, виданих в Україні та за кордоном”.

Опинившись після остаточного встановлення радянської влади в 
Україні поза її межами, С. Шелухин не полишив громадсько-політичну 
та наукову працю. Подальшого розвитку отримала і його професійна 
практика у сфері юриспруденції, яку він зумів вдало поєднати із ви-
кладацькою роботою у провідних українських вищих навчальних за-
кладах за кордоном, зробивши таким чином значний внесок у розвиток 
українського правництва.

Високий науковий рівень професора Шелухина під час перебуван-
ня в еміграції був зумовлений його професійною підготовкою та три-
валою правничою практикою в Україні, про що треба сказати окремо. 
Завершивши у 1888 р. навчання на юридичному факультеті Універси-
тету Св. Володимира, С. Шелухин розпочав правничу діяльність у Єли-
саветградському окружному суді, а згодом працював у судових устано-
вах міст Кам’янця-Подільського та Кишинева10. З 1902 р., переїхавши 
до Одеси, Сергій Павлович став членом Одеського окружного суду. В 
той же час юрист, як член Одеського юридичного товариства, займався 
й активною науково-дослідною роботою11.

Після подій лютневої революції у 1917 р. С. Шелухин увійшов до 
складу Української Центральної Ради та включився у процес розбудови 
української державності. У січні 1918 р. він був призначений спочатку 
суддею Генерального суду Української Народної Республіки (УНР), а 
згодом – міністром судових справ в уряді В. Голубовича. Проте осо-
бливого авторитету як політик С. Шелухин набув, будучи головою 
української делегації на мирних перемовинах з РСФРР, що проходили 
23 травня – 7 жовтня 1918 р. З 8 липня цього ж року Сергій Павлович 
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став сенатором українського судового органу – Державного сенату12. За 
часів Директорії УНР він був призначений виконувачем обов’язків мі-
ністра юстиції в уряді В. Чехівського13. Також у 1919–1920 рр. С. Ше-
лухин входив до складу української делегації на Паризькій мирній кон-
ференції як радник-юрист14.

У 1921 р., після остаточної поразки українського народу у націо-
нально-визвольних змаганнях, Сергій Павлович був змушений виїхати 
до Чехословаччини (ЧСР). Варто зазначити, що в умовах перебування 
в еміграції серед українських патріотів відбулося руйнування єдиного 
фронту національного руху. Незважаючи на ці труднощі, С. Шелухин 
не полишав активної наукової та громадської роботи. Надзвичайно ба-
гатий досвід у царині права став фундаментом для подальших прав-
ничих студій, які він здійснював, працюючи у 1921–1938 рр. в Укра-
їнському вільному університеті (УВУ) в Празі на посадах професора 
кримінального права, декана факультету права і суспільних наук та 
проректора університету.

Діяльність правника у цій галузі відбувалася у різних напрямах: по-
перше, вчений брав участь у наукових заходах, де він оприлюднював 
результати своєї дослідницької роботи; по-друге, розробляв лекційні та 
практичні курси на факультеті права і суспільних наук УВУ; по-третє, 
застосовував свої знання у сфері міжнародного права для відстоюван-
ня прав українського народу та України в умовах невизнання світовою 
спільнотою її державності.

Результати досліджень у галузі права Сергій Шелухин неодноразо-
во озвучував на різних наукових заходах – з’їздах, конференціях тощо. 
Так, у тижневику “Тризуб”15 за 6 грудня 1925 р. висвітлюється діяль-
ність Українського історично-філологічного товариства в Празі, членом 
якого був С. Шелухин. На засіданнях товариства професор оголошував 
доповіді як з історичної тематики, так і правничої. Зокрема, звучали 
виступи на теми: “Уваги на книгу проф. Нідерле: “Быт и культура 
древних Славян”, “Нове пояснення ст. 102 “Руської Правди” (Троїць-
кий список)”16. Саме звичаєве право було одним із наукових інтересів 
сенатора, про що свідчить аналіз програм різних наукових заходів.

Квітневий випуск тижневика “Тризуб” за 1926 р. повідомляє про 
участь проф. С. Шелухина у виїзному семінарі у Подєбрадах, орга-
нізовуваному Празьким соціологічним інститутом. Професор висту-
пив із доповіддю “Історично-правове освітлення договору з Поляками 
21 квітня р. 1920”17.

На зберіганні у ЦДАЗУ знаходиться програма Українського науко-
вого з’їзду в Празі, що відбувся 3–7 жовтня 1926 р. Захід проходив у 
приміщенні Карлового університету в Празі. В рамках роботи з’їзду ді-
яли чотири секції: історико-філологічних наук, природничих наук, тех-
нічно-математичних наук і секція права та суспільних наук. Документ 
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інформує про участь С. Шелухина у двох секціях. На секції історико-
філологічних наук 4 та 6 жовтня сенатор, проф. С. Шелухин виступив 
із доповідями: “Походження назв “Самбата”, “Київ” і “Канів””, “Назва 
“Україна””, “Походження і значіння назви “Скифи””, “Гіпотеза прован-
сальського походження Руси”. 5 жовтня на секції права та суспільних 
наук С. Шелухин озвучив доповіді: “Нове пояснення статті 102 і 104 
“Руської Правди””, “Традиція могоричу в українськім правовім жит-
тю”, “Система практики карного права, як окрема дисципліна”18.

Заявлені у програмі Українського наукового з’їзду доповіді С. Ше-
лухина знайшли підтвердження у повідомленні про підготовку з’їзду 
на сторінках “Тризубу” (ч. 47) за 3 жовтня 1926 р. Також у тижневику 
(ч. 52) від 7 листопада 1926 р. інформується про підсумки наукового 
заходу, з якого стає очевидним, що усі внесені до програми з’їзду допо-
віді професора були ним виголошені19. Варто зазначити, що аналіз об-
говорення тем на різних секціях свідчить про особливу резонансність 
доповіді С. Шелухина “Гіпотеза провансальського походження Руси”, 
до обговорення якої долучилося аж 9 осіб, що є високим показником 
зацікавленості теорією вченого.

4–7 жовтня 1933 р. відбувся Український правничий з’їзд, у якому 
також взяв участь С. Шелухин. Захід проходив під почесним голову-
ванням ректора УВУ проф. І. Горбачевського. На з’їзді з доповідями 
виступили Л. Білецький, О. Ейхельман, С. Дністрянський, Д. Андрієв-
ський, А. Яковлів, Л. Шрамченко, О. Гайманівський. Крім цього, були 
учасники зі Львова, Білгорода (Югославія) та Мічигану (США).

З’їзд було відкрито у приміщенні правничого факультету Карлово-
го університету в Празі. 5 жовтня, що було визначене організаторами 
як День “Української правди”, усі виголошені доповіді висвітлювали 
ґенезу українського правництва від часів створення “Руської прав-
ди” до ХІХ ст. 7 жовтня відбулося святкування десятиріччя існування 
Українського правничого товариства в ЧСР.

Програма Українського правничого з’їзду інформує, що 4 жовтня 
проф. С. Шелухин зачитував реферат на тему “Участь громадського 
елементу в суді”. Також у рамках роботи з’їзду 5 жовтня правником 
була озвучена доповідь “Нові шляхи українського карного права”20. 
Кримінальне право було профільним напрямом наукових зацікавлень 
Сергія Павловича в еміграції, що знайшло відображення у розробленні 
відповідних навчальних курсів та у багаторічному викладанні їх сту-
дентам факультету права і суспільних наук УВУ.

Дослідити наукові інтереси С. Шелухина у галузі права дозволяють 
розклади навчальних семестрів УВУ в Празі, у якому він викладав. У 
цих програмах також подавалися списки професорів і доцентів УВУ та 
короткі відомості про них. Сергій Шелухин зазначений як звичайний 
професор кримінального права, сенатор; дійсний член наукових това-
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риств: Київського юридичного товариства при Університеті св. Воло-
димира, Історико-Філологічного товариства при Новоросійському уні-
верситеті, Одеського товариства історії та старожитностей, Одеського 
юридичного товариства (1-го), Одеського бібліографічного товариства 
та Київського правничого товариства, проректор21, а з 1929 р. – декан 
правничого факультету УВУ.

У фондах ЦДАЗУ зберігаються “Програми викладів Українського 
університету в Празі” українською та чеською мовами, що інформують 
про викладацьку роботу С. Шелухина у 1925–1929 та 1932–1935 рр. 
Так, у літнє півріччя 1925 р. він викладав на факультеті права і сус-
пільних наук кримінальне право. Зокрема, читав курс лекцій “Особлива 
частина карного права (Посягання на особу людини)” (3 год. на тиж-
день) та вів “Семінар по карному праві” (2 год.)22. У зимовому півріччі 
1925/1926 рр. сенатор читав на цьому ж факультеті курс “Карне право. 
(Особлива частина, злочини проти прав на майно)” (3 год.) та продо-
вжував вести семінар із кримінального права (2 год.)23.

У І семестрі нового академічного 1926-го року на факультеті права 
і суспільних наук С. Шелухин об’єднав означені вище курси лекцій 
(“Особлива частина карного права. Злочини проти прав людської осо-
би” та “Злочини проти маєткових прав”) у межах одного семестру та 
продовжив вести семінар із кримінального права24. Проте у другому 
семестрі цього навчального року не викладав.

У літньому семестрі 1927 р. проф. С. Шелухин розширив свою на-
вчальну програму та, окрім дисциплін із кримінального права, розпо-
чав читати студентам УВУ новий курс – “Енциклопедія (загальна те-
орія права)”25. У цьому ж семестрі він був переобраний на наступний 
рік проректором УВУ26. В подальшому, у літньому семестрі 1928 р., 
С. Шелухин знову читав курс лекцій та вів семінар з кримінального 
права27.

У жовтні 1929 р. в Українському вільному університеті відбулися 
чергові перевибори керівних органів університету. Професор С. Шелу-
хин був обраний деканом факультету права і суспільних наук28.

У 1930-х роках С. Шелухин продовжував викладати правничі кур-
си на цьому факультеті. Так, у навчальній програмі зимового півріччя 
1932/1933 р. зазначено, що він читав лекційні курси “Злочини проти 
прав маєткових”, “Карний процес” (по 2 год), а також проводив прак-
тичні заняття – “Семінар карного права” (1 год.). У літньому півріччі 
1933 р. професор знову читав курс “Злочини проти прав особи” та вів 
практичні заняття. Окрім цього, С. Шелухин розпочав читати новий 
розроблений ним курс лекцій “Карний процес: переведення слідства”. 
У зимовому півріччі 1933/1934 рр. читав курси “Злочини проти прав 
маєткових”, “Карний процес”, а в літньому півріччі 1935 р. включив 
новий правничий курс “Докази у карному процесі” (2 год.)29.
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Аналіз навчальних програм УВУ за 1925–1935 рр. дає змогу визна-
чити коло наукових інтересів правника. Зокрема, С. Шелухин торкав-
ся таких наукових проблем, як кримінальні злочини проти майнових 
прав, а також проти прав людської особи. Ці дві теми були базовими 
у навчальній програмі вченого. Проф. С. Шелухин зосередив увагу на 
проблемах кримінального процесу – веденні слідства, а також збиранні 
та використанні доказів. Проте він читав студентам УВУ й загальну те-
орію права. Водночас, у 1924–1925 рр. Сергій Шелухин викладав кри-
мінальне право в Українському високому педагогічному інституті імені 
Михайла Драгоманова (м. Прага).

Талановитий вчений вдало поєднував свої правничі студії із гро-
мадсько-політичною роботою. Зокрема, професор брав активну участь 
у діяльності Українського інституту громадознавства в Празі та був 
його дійсним членом. Також С. Шелухин очолював Наукову Колегію 
Українського Архіву-Музею, що діяв при Інституті, “в якому зібрані де-
сятки тисяч документів і де-що предметів з часів визвольної боротьби і 
еміграції…”30. З 1928 р. керівництвом Інституту було ухвалено рішення 
відкрити юридичний відділ та обрати його директором С. Шелухина. У 
тому ж році в Українському інституті громадознавства в Празі плану-
валося введення семінару права, який мав вести проф. С. Шелухин31.

Юридична освіта, знання міжнародного права, а також багаторічна 
правнича діяльність дали змогу С. Шелухину більш фахово підходи-
ти до вирішення українського питання. Будучи членом освітніх і на-
укових установ, а також громадських організацій, професор мав змогу 
комунікувати з різними групами українців та працювати над вирішен-
ням нагальних проблем. Зокрема, сенатор С. Шелухин брав активну 
участь у роботі Союзу Українських Емігрантських Організацій в ЧСР, 
а з 1931 р. його було обрано головою Союзу32. 

Одним із найважливіших напрямів його діяльності було розроблен-
ня заходів, спрямованих на визнання європейськими державами права 
українських емігрантів на національну ідентифікацію. “Вістник Союзу 
українських емігрантських орґанізацій в ЧСР” (ч. 2), який виходив “на 
правах рукопису” інформує, що в 1930 р. п’ять організацій в ЧСР – 
Український Всепрофесійний Робітничий Союз, Українська Громада, 
Український Комітет, Українське товариство “Єдність” у Празі та Кра-
єва Громада Кубанців уповноважили С. Шелухина, Д. Андрієвського та 
М. Ґалаґана представляти інтереси українців на засіданні Дорадчої комі-
сії при комісаріаті Ліги Націй у справах біженців щодо “нансеновських” 
паспортів33. Сергій Павлович – не просто політик, а швидше прагматич-
ний юрист-практик, не дуже розраховував на підтримку членів Ліги На-
цій, але все ж шукав способи сприяти вирішенню українського питання. 
У 1930 р. С. Шелухин разом із соратником М. Ґалаґаном звернулися до 
представників Комісії при Лізі Націй з метою взяти участь у її засідан-
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нях. Хоча вони не отрима-
ли дозволу на участь у ро-
боті комісії, С. Шелухин не 
полишав боротьби за права 
українських емігрантів.

Діяльність правника у 
цьому напрямі позначилася 
і в науковій сфері. У цьому 
ж 1930 р. професор працю-
вав над створенням праці 
“В оборону прав україн-
ської слов’янської нації” 
(Serge Cheloukhine. Pour la 
défense des droits du peuple 
Slave Ukrainien), що була 
опублікована у Празі. Вар-
то зазначити, що у зв’язку 
з розпорошеністю архівних 
фондів зарубіжної україні-
ки, зокрема т. зв. “Празь-
кого архіву”, документи 
щодо підготовки цього 
наукового доробку збері-
гаються в різних архівних 
установах. Так, проекти 

твору С. Шелухина, створені машинописним способом українською та 
французькою мовами, знаходяться на зберіганні у ЦДАГО України34. 
Проте завершена робота, виконана типографським способом, зберіга-
ється у ЦДАЗУ35. Очевидно, ця праця, яка акумулювала ідеї С. Ше-
лухина щодо питання національної самоідентифікації українців, була 
призначена для розповсюдження серед української громади за кордо-
ном та міжнародної спільноти.

Засуджуючи рішення Дорадчої комісії у справах біженців при Лізі 
Націй, у своїй праці проф. С. Шелухин вказує на походження назви 
“Україна” та апелює до давніх державотворчих традицій українсько-
го народу. Особливу увагу вчений зосередив на подіях 1917 р., в ході 
яких український народ у черговий раз продемонстрував бажання та 
здатність творити незалежну державу. Як доказ правдивості своїх твер-
джень автор публікує протокол зустрічі представників урядів Україн-
ської держави та РСФРР 30 травня 1918 р. С. Шелухин був уповнова-
женим на цих перемовинах від Української держави, а з боку РСФРР 
стоять підписи Х. Раковського та Д. Мануїльського36. Обидві держави 
під час зустрічі виступали незалежними та повноцінними суб’єктами 

Титульний аркуш праці С. Шелухина 
“В оборону прав української слов’янської нації”. 

Прага, 1930 р.
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міжнародного права, проте згодом ці домовленості було порушено, на 
чому наголошує правник. У цій праці С. Шелухин вдало поєднав як 
знання міжнародного права, так і знання в царині історії.

Таким чином, перебуваючи в еміграції, Сергій Шелухин не поли-
шав своєї професійної діяльності. Правничі студії професора знайшли 
прояв в участі у різних наукових заходах, з’їздах, конференціях, на яких 
він звертався до проблем звичаєвого права. У стінах УВУ, як його про-
фесор, С. Шелухин розвивав теорію кримінального права, розробивши 
низку навчальних курсів із цієї теми. Також видатний громадсько-по-
літичний діяч та дипломат виступав перед міжнародною спільнотою 
за національне самовизначення українців та обґрунтовував юридичні 
підстави української незалежності. В умовах втрати Україною суве-
ренності та встановлення радянської влади на її території, С. Шелухин 
своєю невтомною діяльністю забезпечив розвиток власне українського 
правництва.

1 В українській історіографії вживається два варіанти написання прізвища 
діяча – Шелухін та Шелухин. В останніх дослідженнях більшого поширення 
набуло перше написання. Нами вжито другий варіант, який, окрім наукових 
досліджень, широко вживається у текстах архівних документів. Зауважимо, 
що при створенні цих документів також застосовувалися обидві літери “и” та 
“і”, сам же правник писав своє прізвище як “Шелухин”.
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С. О. ЗВІЛІНСЬКИЙ*

МЕМУАРНІ ДЖЕРЕЛА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.

В АРХІВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Здійснено огляд основних фондів архівів Півдня України, де зберігають-
ся мемуарні джерела радянської доби з історії Української революції 1917–
1921 рр. Прослідковано логіку утворення фондів та специфіку фондування 
текстів мемуарного характеру. Подано загальні підходи до атрибутування 
мемуарів, що є невід’ємною передумовою їх використання в наукових дослі-
дженнях.

Ключові слова: істпарт; партархів; архівні фонди; мемуари; радянська 
мемуаристика; спогади.

У результаті тривалого процесу продукування писемних наративів, 
що розгортався протягом радянського періоду, був утворений значний 
масив авторських текстів, які тим чи іншим чином торкаються періоду 
революційних процесів на Півдні України 1917–1921 рр. Цей корпус 
наративних джерел є досить чисельним, має високу тематичну строка-
тість, однак перебуває на низькому рівні актуалізації дослідниками та 
до сьогодні не отримав необхідного рівня джерелознавчої описовості 
та оброблення, що, в свою чергу, обмежує його в повноцінному вико-
ристанні та введенні до наукового обігу.

Поява основної маси таких текстів стала можливою в результаті 
цілеспрямованих програм збору спогадів учасників чи очевидців рево-
люційних процесів означеного періоду, що реалізовувалися істпартами1 
в 1920-1930-х роках та партархівами під керівництвом Інституту історії 
партії при ЦК КП України в 1940–1980-х роках.

На проблематику використання та систематизації мемуарних дже-
рел з історії революційних перетворень 1917–1921 рр. почали звер-
тати увагу ще радянські дослідники. В працях В. С. Голубцова2 та 
Г. В. Стрельского3 звучать перші заклики до необхідності упорядку-
вання вже накопиченого масиву джерел цього виду.

Г. В. Стрельський наголошує, що лише незначна кількість спогадів 
доступна нам в опублікованому виді. Основний їх масив зберігається 
в архівах, музеях, рукописних фондах бібліотек та інститутів тощо. За-
зираючи в майбутнє, він зазначає, що такі тексти є невикористаним 
резервом історичної науки, важливим потенційним джерелом4. До нега-

* Звілінський Сергій Олександрович – аспірант історичного факультету 
Запо різького національного університету.
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тивних характеристик цього корпусу джерел учений відносить відсут-
ність довідникового апарату, який давав би хоча б мінімальне уявлення 
про об’єм неопублікованих мемуарів, а також інформацію про місця 
зберігання їх основних одиниць. Створення такого роду довідників є 
потенційно необхідним та актуальним завданням5.

На сучасному етапі актуалізовують цей вид джерел такі дослідни-
ки, як Ю. В. Котляр6, О. В. Отземко і А. Б. Грідіна7, які залучають їх 
до своїх досліджень, тематично присвячених періоду Української ре-
волюції 1917–1921 рр. Корпус мемуарних джерел з історії Української 
революції, авторами якого є представники різних військово-політичних 
сил, ґрунтовно аналізує Р. Я. Пиріг. Він окремим блоком розглядає ме-
муаристику радянського дискурсу, однак зупиняється на доробку відо-
мих представників більшовицького табору, що в більшості своїй були 
опубліковані8.

У цій розвідці спробуємо дати загальний огляд основних фондів 
мемуарних джерел радянської доби з тематики Української революції 
1917–1921 рр. на Півдні України, що не підлягали публікації та зали-
шаються маловідомими для сучасного дослідника.

Перш за все, варто відмітити, що такий вид документів як спога-
ди, у фондах державних архівів областей (далі – держархіви областей) 
згрупований за досить чіткою відповідністю їхнього змісту до адміні-
стративно-територіального поділу України. Цей факт пояснюється ре-
алізацією програм із систематизації зібраних державними та партійни-
ми архівами спогадів, що впроваджувалися Інститутом історії партії в 
1950-х роках. У 1957 р. директивами рекомендувалося провести систе-
матизацію та опис спогадів, що зберігаються в архівах та взяти їх на 
облік як самостійні колекції9. Саме в цей час з’являються окремі фонди 
(колекції), мова про які піде пізніше.

У сучасних держархівах областей логіка розподілення та концен-
трації виявлених писемних наративів є приблизно однаковою. Основна 
їх кількість зберігається у фондах колишніх партійних архівів, що скла-
лися в результаті діяльності істпартів на кінець 1930-х років. Як пра-
вило, окремим блоком у них згруповані джерельні матеріали, зібрані та 
зафондовані цією структурою. Серед них значне місце посідають саме 
писемні наративи, більшість з яких тематично присвячені подіям періо-
ду Жовтневого перевороту та Громадянської війни. Найпотужніші такі 
зібрання концентруються у фондах патрархівів колишніх губернських 
центрів, при яких діяли регіональні відділення істпартів. Найпродук-
тивніші такі осередки на Півдні України існували в Катеринославі (Дні-
пропетровську), Одесі, менш плідні – в Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі.

Так, у колишньому Дніпропетровському партархіві відклався до-
сить повний та репрезентативний фонд губернського (пізніше окруж-
ного) істпарту (ф. П-24). Тут зберігаються більше 200 текстів спогадів, 
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написаних в основному в 1920–1930-х роках учасниками чи очевидця-
ми революційних подій на Катеринославщині, досить широкого хроно-
логічного діапазону (кінець ХІХ ст.–1920 рр.). До рефлексій з історії 
Української революції відноситься близько 40 текстів10. Як значне про-
мислове місто з потужними традиціями робітничих рухів, Катеринос-
лав претендував на звання одного з ключових центрів більшовицької 
революційної боротьби на Півдні України. До того ж, стратегічне зна-
чення міста та губернії загалом робило його насиченим на події вій-
ськово-політичного характеру. Ці фактори породжували високий сту-
пінь рефлексій над процесами, що відбувалися на території губернії. 
Авторами спогадів, що зберігаються у цьому фонді, є представники 
широкого кола суспільних верств, класів, прошарків, яких об’єднувала 
приналежність до більшовицького табору. Автори мали різний ступінь 
задіяності в революційних подіях. Це і командири загонів, і рядові бій-
ці, і працівники партійних організацій, і учасники більшовицьких пар-
тизанських формувань.

Особливу цікавість становлять короткі спогади пересічних учасни-
ків чи очевидців виокремленої нами проблематики, що в меншій мірі 
піддані впливам радянської ідеології та офіційного історіографічного 
дискурсу11. Окрім того, у цьому фонді є різноманітні документи, що 
дають інформацію про самого автора спогадів. До них можна віднести 
анкети, листи, автобіографічні матеріали, що утворилися в результаті 
взаємодії істпарту з авторами цих текстів12.

Істпартівський фонд Держархіву Запорізької області “Істпарт – ко-
лекція партійного архіву Запорізького обкому КП України” (ф. П-337) 
зрісся з документами, зібраними як самим істпартом у 1920–1930-ті 
роки, так і документами, накопиченими партійним архівом у 1940–
1980- ті роки. Джерела саме мемуарного характеру не винесені в 
окремий опис чи розділ, а йдуть разом із поточним документообігом 
згаданих структур. Характерною особливістю мемуарних текстів, за-
фондованих у 1920–1930-ті роки, є наявність супровідних документів, 
до яких у першу чергу відноситься листування з автором. Це в значній 
мірі розширює уявлення про умови та мотивації написання спогадів, 
дає інформацію про автора та його подальшу долю. Полегшує пошуко-
ву діяльність відображення в назвах значної частини справ населених 
пунктів чи територій, що їх охоплює у своїх рефлексіях мемуарист13. 
Однак, відсутність хронологічності у фондуванні створює певні труд-
нощі в прив’язці текстів до часу їх утворення, що часто навіть не вка-
зувалося в самих спогадах.

У Держархіві Миколаївської області ситуація схожа. Окремими 
фондами тут зберігаються мемуарні документи, що збиралися істпарта-
ми в контексті популяризації джерел цього жанру. Це ф. П–1817, опис 
№ 2 якого містить масив текстів, написаних активними учасниками ре-
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волюційних процесів на Миколаївщині, певний відсоток їх стосується 
подій, пов’язаних із діяльністю махновської армії. Деякі автори тема-
тично торкаються періоду взяття м. Миколаєва махновсько-григорів-
ськими загонами, спільних дій Червоної армії з махновською із взяття 
Перекопу.

Схильність Миколаївського істпарту до надмірної систематизації 
вилився в неорганічний збір та класифікацію мемуарних джерел за ро-
ками. Так, ветеранам пропонувалося написати свої спогади за конкрет-
но визначений рік революції, що прив’язувало сюжетність подій не до 
їх логічного завершення, а до завершення календарного року14. Така 
необхідність пояснювалася, вочевидь, зручністю для подальшої пошу-
кової діяльності дослідників. Тож і більшість таких матеріалів згрупо-
вана саме за окремо взятий рік, а не за тематичним принципом.

У Держархіві Херсонської області істпартівських документів май-
же не збереглося, однак дещо заповнює цю прогалину фонд Парти-
занської комісії (Р-1925). Херсонська окружна комісія з виявлення ко-
лишніх червоногвардійців та червоних партизанів була організована 
відповідно до постанови ВУЦВК від 29 грудня 1928 р. при окружному 
військкоматі, районні – відповідно при райвиконкомах. Комісія була 
ліквідована в 1930 р. з ліквідацією округу, а її функції перебрала на 
себе міська, що діяла з 1930 р. при Херсонській міській раді. Головни-
ми функціями комісії була перевірка та поновлення в правах колиш-
ніх червоноармійців та червоних партизан, їх облік, політико-виховна 
та культурно-освітня робота серед них. Окрім всього, комісії активно 
співпрацювали з істпартами, надаючи інформацію про виявлених осіб 
його працівникам, а також залучаючи ветеранів до написання спогадів. 
Комісії були ліквідовані в 1935 р. В їх фондах залишилися документи зі 
встановлення участі осіб у революційних подіях, листування з ними та 
більше 600 особових справ ветеранів – червоногвардійців та червоних 
партизан. В особових справах обов’язково присутні розлогі автобіогра-
фії, а подекуди – і повноцінні спогади з акцентом на участь у подіях 
Громадянської війни15.

Комісії з виявлення колишніх червоноармійців та червоних пар-
тизан з типовою структурою та підпорядкуванням функціонували і в 
інших містах, тому їх матеріали слугують вагомим доповненням до 
власне мемуарних зібрань. Із матеріалів партизанських комісій можна 
почерпнути інформацію про окремо взятого мемуариста, простежити 
його біографію та ступінь задіяності в подіях Громадянської війни.

Одну з найбільших колекцій спогадів, зібраних істпартом, має Дер-
жархів Одеської області. Це близько 800 окремо зафондованих текстів 
у фонді “Одеський обласний істпарт – філіал Інституту історії партії та 
Жовтневої революції на Україні при ЦК КП(б)У” (ф. Р-2). Власне самі 
спогади згруповані в хронологічному порядку та діляться на декіль-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 53

ка тематичних періодів. Це – тексти, присвячені революційним рухам 
кінця ХІХ ст. та революції 1905 р. Основна їх маса (близько 500) тор-
кається подій від 1917 р. і кінця Громадянської війни16. Деяка частина 
зі згаданого масиву – стенограми спогадів на засіданнях колишніх чер-
воноармійців, комсомольців, червоних партизан, підпільників тощо17.

Традиційно, при істпартівських фондах згруповані документи, що 
їх ми відносимо до допоміжного корпусу власне мемуарних джерел. 
В одеському фонді істпарту їх особливо багато. Це протоколи засі-
дань товариств сприяння діяльності істпартам в інших містах, зокре-
ма Катеринославі (спр. 50), товариства учасників партизанського руху 
(спр. 359-368), біографічні свідчення про активних учасників револю-
ції та Громадянської війни (спр. 146, 146а), анкети утверджених черво-
ноармійців (спр. 258-282), анкети учасників більшовицького підпілля 
(спр.326-351). Ці документи є невід’ємним джерелом для з’ясування 
специфіки утворення корпусу мемуарних текстів, відслідковування 
особливостей діяльності істпарту в певному напрямку та з’ясування 
біографічних даних авторів і умов написання ними спогадів.

Подібно до Миколаївського істпарту, одеський відділ також від-
давав перевагу групуванню зібраних спогадів по роках, що не відбива-
ло подієвих періодів перебігу революційних процесів у регіоні. Щодо 
особливостей тематичного навантаження текстів, то характерним для 
міста є етап франко-німецької окупації, що яскраво відобразився в на-
ративах учасників революційних подій. Основна увага авторів спогадів 
зосереджувалася на підпільній роботі в місті, пропаганді серед фран-
цузьких військ. Як значний культурний та економічний центр, Оде-
са акумулювала в собі вихідців із різних міст південної України і не 
тільки. Тому ще однією особливістю істпартівського фонду є наявність 
текстів, що висвітлюють події в інших регіонах, так як їх учасники на 
момент написання спогадів проживали в Одесі. Зокрема, зустрічається 
багато спогадів про революційні події на Миколаївщині, Херсонщині 
тощо. Також вирізняє одеський фонд істпарту велика кількість застено-
графованих колективних спогадів учасників Громадянської війни. Ці-
кавою є стенограма вечора спогадів до 10-ї річниці визволення Одеси 
від денікінських військ, на якій було присутнє широке коло учасників 
згаданих подій18.

У решті великих міст (як правило, сучасних великих промислових 
центрах) діяли невеликі осередки чи представники істпартів, які зібрані 
ними документи відправляли у вже згадані губернські відділення для 
подальшого оброблення та публікації. Лише незначна їх частина зали-
шилася за місцем збору.

Окреме місце варто відвести Держархіву Донецької області. Як по-
тужний промисловий, а отже й революційний регіон, округ (пізніше – 
область) користувався особливим статусом серед когорти революцій-
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них осередків. З ключовими містами області пов’язані імена багатьох 
видних більшовицьких діячів. Варто згадати хоча б Ф. А. Сергєєва (Ар-
тема), постать якого стала до певної міри культовою як в радянській 
пропаганді, так і в історіографії. У такому, показово значимому для 
ідеологічної машини регіоні, істпарти були також досить потужними 
та продуктивними. Зокрема, варто відмітити м. Артемівськ (Бахмут), 
де показником достатнього рівня професійності працівників місцевого 
відділення істпарту було право на самостійне видавання літератури та 
збірників.

Так, у фондах колишнього Донецького обласного партійного ар-
хіву відклалися спогади місцевих робітників, партійних діячів, під-
пільників, що були написані як в 1920–1930-х роках за умов активного 
стимулювання істпартом, так і в 1940–1980-х роках. Ці джерела збері-
гаються у двох фондах19.

Однак, у документах фондів партархівів окремих обласних центрів 
трапляються тексти, що хоч і були написані на замовлення істпарту, 
але зафондовані разом із матеріалами інших парторганізацій, при яких 
працювали їх автори. Так, наприклад, спогади жінок – учасниць гро-
мадянської війни на теренах Олександрівського повіту зберігаються у 
фонді жінвідділу, при якому більшість із цих авторів була задіяна в 
1920–1930-х роках20.

Серед матеріалів істпартівських фондів обласних партархівів збе-
рігаються документи істмолів21, істпрофів22, Товариства старих більшо-
виків та значної кількості земляцтв і різного роду організацій сприяння 
роботі істпартів. Серед таких документів цінними є стенограми вечорів 
збирання спогадів, листування з авторами, їх автобіографії та особові 
документи, що дозволяють встановити особу мемуариста, його похо-
дження та ступінь задіяності в описуваних подіях, загалом атрибуту-
вати тексти.

Варто відзначити, що всі матеріали мемуарного характеру, які збе-
рігаються в істпартівських фондах, мають низьку ступінь наукового 
оброблення як одиниці зберігання. Назви цих справи, як правило, ві-
дображають прізвище мемуариста та хронологічний відрізок, описан-
ню якого присвячені спогади. У кращому випадку присутня типова 
назва загального характеру на зразок “Мои воспоминания об участии 
в революционных событиях” тощо. Названі недоліки значно усклад-
нюють архівну евристику для дослідників, адже подібні вихідні дані 
не дають інформацію про конкретну тематичну спрямованість текстів.

Інші великі блоки писемних наративів були згруповані в спеціаль-
них фондах при державних обласних та партійних архівах вже після 
Другої світової війни. Здебільшого, це – різноманітні за своєю струк-
турою колекції спогадів, які формувалися протягом тривалого часу, та 
тематично присвячені різноманітним подіям регіонального характеру. 
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Однак, основний їх масив тим чи іншим чином стосується періоду 
Української революції 1917–1921 рр. 

Найцікавіші та найкількісніші такі колекції зберігаються у держар-
хівах Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської облас-
тей.

Як правило, тексти, зібрані в таких фондах, не є надто розлогими 
та глибокими в авторських теоретизуваннях. У більшості своїй – це 
спогади найнижчого регіонального характеру. Революційні події в не-
великих селах, певні одиничні події чи цікаві випадки з життя ставали 
основним лейтмотивом таких текстів.

Велика кількість зразків післявоєнного революційного мемуаропи-
сання сконцентрувалася у вже згадуваних колишніх партархівах обко-
мів КПУ, одним із напрямків роботи яких було саме збирання джерел 
цього виду. Такі тексти були досить компактно згруповані у фондах, 
які відображають наукову та видавничу діяльність партархівів. Окрім 
власне спогадів, у справах є відомості про їх авторів (представлені, як 
правило, автобіографіями, особистими документами, фотокартками, 
супровідними документами, які готував архів), відображений процес 
співробітництва ветеранів Громадянської війни з архівом (листування, 
стенограми вечорів спогадів чи різного роду святкових з’їздів).

Інститут історії партії при ЦК КПУ в 1950-х роках рекомендував 
систематизувати виявлені спогади в алфавітному порядку за авторством 
із зазначенням назви, короткого змісту та обсягу кожного такого мему-
арного джерела задля подальшої зручності їх використання23. Саме цей 
факт пояснює досить чітку їх згрупованість в окремих фондах. Однак 
деякі архіви підійшли до цієї рекомендації з меншою відповідальністю, 
і мемуарні джерела групувалися разом із матеріалами істпартів, партар-
хівів. Окремих тематичних колекцій створено не було.

Найповніший комплекс таких спогадів зберігається у Держархіві 
Дніпропетровської області. Це фонд П-125 Партархіву Дніпропетров-
ського обкому КП України, описи №№ 2–5 якого анотують джерела 
мемуарного жанру. Кожен із описів вміщує дані про понад 100 тек-
стів, що були зібрані за період 1940–1980-х років. Найбільша їх части-
на присвячена подіям Жовтневого перевороту та Громадянської війни, 
решта – подіям 1905 р., комуністичному будівництву, Другій світовій 
війні. Їх особливістю є відсутність тематичного групування, в межах 
кожного опису вміщені спогади про різні хронологічні відрізки часу 
та події. У Держархіві Запорізької області – це колекції з історії міст і 
сіл (Р-4336), колекції спогадів та свідчень з історії населених пунктів 
області (Р-2630).

Документи мемуарного характеру колишнього одеського партійно-
го архіву зберігаються в фонді П-13, опис № 3 якого включає виключно 
тексти спогадів. Документи в цьому описі зафондовані дещо несистем-
но, тому спогади, присвячені власне Громадянській війні, перемішані 
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зі спогадами про Другу світову війну, колективізацію, соціалістичне 
будівництво. Подібно до фонду одеського істпрату, в документах пар-
тійного архіву відклалися стенограми зборів секцій ветеранів Грома-
дянської війни, що дають можливість прослідкувати завдання, які ста-
вилися партійними функціонерами перед ветеранами для написання 
спогадів. Одна з таких зустрічей була приурочена 40-річчю визволення 
Одеси від денікінських військ24. Серед документів також зберігається 
стенограма зборів старих більшовиків, колишніх членів одеської пар-
тійної організації, що в подальшому проживали в Москві. Такі доку-
менти пересилалися за місцем, в якому розгорталася їхня діяльність25.

За аналогією спогадів, зібраних одеським істпратом, велика кіль-
кість текстів, накопичених партійним архівом, торкаються більшовиць-
кої підпільної роботи в самому м. Одеса. Про плідну роботу одеського 
партійного архіву свідчать справи, в яких зібрані особові картки, ан-
кети, автобіографії та короткі спогади учасників революційних рухів в 
інших областях, що проживали на той час в Одесі26.

У Держархіві Миколаївської області аналогічним є фонд П-4047, 
де тексти, зібрані партархівом у повоєнний період, згруповані за те-
матичним принципом. Одна з колекцій (опис № 1) присвячена подіям 
“Жовтневої революції та громадянської війни на Миколаївщині”.

У Держархіві Херсонської області – це фонд П-3562 “Партархів 
Херсонського обкому компартії України”. Опис № 6 – “Воспомина-
ния участников Великой Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войны на Херсонщине (1917–1920 гг.)” повністю присвя-
чений зібраним архівом текстам спогадів ветеранів згаданих подій.

У колишньому Запорізькому партархіві такі матеріали фондували 
при вже створеному істпартівському фонді, включаючи їх як в додатко-
ві описи, так і додаючи до вже існуючого першого опису. Частина опису 
№ 1 фонду П-337 охоплює документи, які надійшли до партархіву про-
тягом 1950–1980-х років шляхом їх передавання з місцевих партійних 
архівів, Запорізького міського комітету КПУ, громадських організацій, 
профспілок, приватних осіб тощо. За змістом – це спогади очевидців 
та учасників історичних подій (старих більшовиків, комсомольців, вій-
ськовослужбовців, радянських та партійних функціонерів)27. Більшість 
таких текстів має невеликий обсяг та загалом вкладається в розмір 1–10 
аркушів друкованого чи рукописного тексту.

Всі спогади такого плану групувалися архівом за регіональною 
специфікою з логікою подальшого їх використання при висвітленні по-
дій місцевого рівня в конкретно взятій області чи місті.

У 1950-х роках, на пропозицію Харківського партархіву, Інститу-
том історії партії була проведена кампанія з систематизації накопиче-
них в обласних архівах спогадів за регіональними ознаками. Малося на 
увазі, що між архівами областей мав бути налагоджений обмін мему-
арними джерелами, якщо сюжети, викладені в них, торкалися іншої об-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 57

ласті. Тоді копії цих документів мали пересилатися в архів тієї області, 
про яку йде мова в текстах28.

Цей факт значно полегшує пошукову діяльність для сучасного до-
слідника. Однак труднощі виникають стосовно визначення саме вузь-
котематичної спрямованості текстів. Як уже відзначалося, назви справ, 
оформлені з досить типовими заголовками: “мої спогади”, “спогади 
учасника революційних подій”, “спогади про революційну діяльність”, 
ускладнюють ідентифікацію, якого періоду чи населеного пункту сто-
суються ці тексти. Близько половини справ мають у своєму заголовку 
хронологічні межі, охоплені в спогадах, але їхні окремі сюжети можуть 
значно виходити за ті відрізки часту, що вказані в назві.

Підводячи підсумок, варто відзначити, що мемуарні джерела ра-
дянського періоду з історії Української революції 1917–1921 рр. із пев-
ними умовностями можна зараховувати до масових джерел, основний 
масив яких утворився в результаті цілеспрямованих програм збирання 
мемуаристики учасників революційних подій, що провадилися в жит-
тя протягом існування Радянського Союзу. Враховуючи централізацію 
цього процесу, логіка фондування накопичених текстів в обласних ар-
хівах є загалом однаковою. 

До негативних характеристик цього корпусу джерел слід віднести 
низьку ступінь їх наукового оброблення, що ускладнює доступ до них 
та використання потенційним дослідником. Крім того, існує певне упе-
реджене ставлення до зразків радянської мемуаристики, що торкаються 
ключових подій української історії, як до джерел, писаних прихильни-
ками ворожого табору до національно-демократичних сил Української 
революції.

При використанні мемуарних джерел цього виду досліднику вар-
то глибоко усвідомлювати специфіку їх утворення, що полягала в 
більшості своїй в пропагандистських функціях. Попри вагомий вплив 
суб’єктивізму на висвітлення подій, такі тексти піддані потужному іде-
ологічному навантаженню, що дає можливість ретранслювати через 
них не лише події, про які в них йде мова, а й період, в який вони були 
написані. Згадані фактори обов’язково варто враховувати при інтерпре-
тації радянської мемуаристики, адже поганих джерел не буває, буває 
лише невміння їх правильно прочитати.
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There is done the survey on main collections of archives of Southern Ukraine, 
which hold Soviet-era memoir sources on the history of Ukrainian Revolution of 
1917-1922. There is highlighted the logic of collections formation and specific of 
collecting of memoirs. The general approaches to attribution of memoirs, which is 
integral prerequisite for their use in researches.

Key words: the Istpart; the archives of party; the archival collections; the 
memoirs; the Soviet memoirs.
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ФОНДИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ОБЛАСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛА 
ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТУДЕНТСТВА ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСРР
(20–30-ті роки ХХ ст.)

Здійснено огляд фондів державних архівів областей, м. Києва, які міс-
тять багатогранну інформацію з історії студентства педагогічних навчальних 
закладів радянської України у 20-30-х рр. ХХ ст. Показано інформаційний 
потенціал архівних джерел, у яких широко представлені нормативні акти у 
галузі вищої освіти, документи про формування студентського складу, на-
вчальну та громадсько-політичну діяльність молоді, її матеріальне становище 
і повсякденне життя.

Ключові слова: фонд; архів; студенти; інститут; технікум; осередок.

Питання життя і діяльності студентства педагогічних навчальних 
закладів радянської України в умовах формування тоталітаризму ви-
кликає зацікавленість сучасних науковців: як українських, так і зару-
біжних. Низка досліджень з’явилася і за радянської доби. Водночас, 
розвідки, у яких було б здійснено ґрунтовний аналіз архівних джерел 
з історії студентства, практично відсутні. У нашій статті спробуємо 
проаналізувати фонди державних архівів (далі – держархівів) областей 
України, м. Києва, які містять багатий матеріал з історії студентства 
педагогічних навчальних закладів. 

Окремі документи з історії навчальних закладів загалом, і студент-
ства зокрема, містяться у фондах виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів. Так, фонд Кам’янецького 
окружного виконавчого комітету (ф. Р-337) зберігає листування з НКО 
УСРР, вишами Кам’янця-Подільського про будівництво навчальних 
корпусів і студентських гуртожитків1. Звіт Кам’янець-Подільського 
інституту народної освіти (далі – ІНО) за 1922 р., накази і звернення 
Кам’янецького повітвиконкому про шефство над військовими части-
нами, протоколи засідань пленуму повітового комітету КП(б)У збе-
рігаються у ф. Р-336, фондоутворювачем якого став Кам’янецький 
повітовий виконавчий комітет2. У фонді Вінницького окрвиконкому 
(ф. Р-595) представлені відомості про роботу осередків Товариства 
сприяння обороні, Комітету незаможних селян, протоколи засідання 
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університету імені Івана Огієнка.
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Окружної комісії з проведення українізації, інформація про роботу 
Вінницького єврейського педтехнікуму3. У фонді Херсонського окр-
ви кон кому (ф. Р-2) вміщено статут Одеського губернського відділу 
Все союзного товариства допомоги пролетарському студентству4. По-
одинокі факти містять фонди виконкомів Держархіву Черкаської об-
ласті. Зокрема, у фондах Шевченківського (Черкаського) окрвиконко-
му (ф. Р-184) йдеться про утворення Черкаського ІНО5; Цибулівського 
райвиконкому (ф. Р-2243) – про матеріальне становище студентства6; 
Стеблівського райвиконкому (ф. Р-81) – про прийом до вишів7.

Значну кількість джерел ми почерпнули з фондів партійних і ком-
сомольських комітетів різних рівнів, які до проголошення незалежнос-
ті України зберігалися у партархівах. Так, фонд Дніпропетровського 
окружного комітету КП(б)У (ф. П-17) вміщує протоколи засідань бюро 
осередку КП(б)У при Катеринославському інституті народної освіти 
(ІНО) у 1925/1926 навч. році, дані про культшефську роботу молоді, 
діяльність студентського клубу та гуртків, акти обстеження роботи 
партосередків факультетів професійної освіти і соціального вихован-
ня ІНО за січень–листопад 1929 р., матеріали про обстеження Дніпро-
петровського російського педтехнікуму8. У фонді Катеринославського 
губернського комітету КП(б)У (ф. П-1) нашу увагу привернули дані 
про чисельність і партійний склад студентства Катеринославського 
ІНО9. Інформативним є фонд Кам’янецького окружного комітету КП(б)
У (ф. П-3), у якому містяться директиви ЦК ВКП(б) з питань освіти, 
протоколи партійних зборів, бюро осередків КП(б)У вишів Кам’янця-
Подільського, листування з навчальними закладами, вирізки з газет, 
документи про “шкідницьку” діяльність “троцькістів і націоналістів”10. 
У фонді Подільського губернського комітету КП(б)У (ф. П-1) наявні 
протоколи засідань губернської комісії з прийому у навчальні заклади, 
циркуляри, інструкції, правила прийому, донесення, запити про надан-
ня місць у вишах, протоколи зборів бюро осередків ВНЗ м. Вінниці, 
комісій з перевірки успішності студентів-комуністів11. У фонді Ві-
нницького окружкому КП(б)У (ф. П-29) зберігаються звіти і доповідні 
записки про стан народної освіти в окрузі, хід українізації, роботу пар-
тійних і радянських апаратів у сфері освіти, ліквідацію неписьменності, 
роботу навчальних закладів, зокрема Вінницького єврейського педтех-
нікуму12. У фонді “Вінницький обласний комітет КП(б)У” (ф. П-136) 
Держархіву Вінницької області наявні документи про роботу Берди-
чівського, Вінницького і Кам’янецького педінститутів, довідки райко-
мів партії про роботу технікумів області, інформації про стан студент-
ських гуртожитків13. Фонд “Харківський губернський комітет КП(б)У” 
(ф. П-1) вміщує протоколи нарад політкомісарів, делегатів і уповно-
важених партосередків вишів Харкова у першій половині 1920-х років, 
на яких йшлося і про роботу студентів-комуністів14. У фонді Харків-
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ського обкому КП(б)У (ф. П-2) цінними є звіти відділу шкіл і науки 
за 1936–1937 рр., у яких йшлося, зокрема, про поширення антирадян-
ських анекдотів у Харківському педінституті і Лохвицькому педтех-
нікумі15. Фонд Житомирського окружного комітету КП(б)У (ф. П-85) 
містить переписку з ЦК КП(б)У про “засміченість” “троцькістами” 
Житомирського учительського інституту, інформацію про результати 
роботи педінституту у 1937 р.16 Фонд Проскурівського окружного ко-
мітету КП(б)У (ф. П-301) зберігає протоколи партійних зборів, засідань 
бюро партосередку Проскурівського педтехнікуму17. Подібні матеріали 
Бердичівського, Запорізького і Шепетівського педтехнікумів наявні у 
фондах відповідно Бердичівського (ф. П-88)18, Запорізького (ф. П-1)19 і 
Шепетівського (ф. П-458) окружкомів партії20.

Інформативними є також фонди міських, повітових і районних ко-
мітетів КП(б)У. Багато цінної інформації представлено у фонді Дніпро-
петровського міськкому КП(б)У (ф. П-18). Тут зберігаються протоко-
ли засідань бюро партосередків місцевих інститутів політичної освіти 
(ІПО) та соціального виховання (ІСВ), вміщено відомості про антира-
дянські, “націоналістичні та контрреволюційні” настрої студентства, 
хід ідеологічних кампаній, відзначення державних і революційних свят, 
соціальні чистки молоді, її матеріальне становище, характеристики 
програм ідеологічних навчальних дисциплін, частина з яких, на думку 
влади, мали шкідливі теоретичні засади. Нашу увагу привернули також 
акти перевірки роботи бюро партосередку ІСВ та акт обстеження сту-
дентської їдальні № 32, де харчувалися студенти Дніпропетровського 
російського педтехнікуму21. У фонді Кам’янецького повіткому (ф. П-1) 
присутні донесення і звіти партійних осередків, протоколи зборів і за-
сідань бюро партосередків вишів Кам’янця-Подільського, листування 
з організаційних питань22. Ф. П-12 Кам’янецького райкому містить 
донесення про культурно-господарський і політичний стан Кам’янця-
Подільського, протоколи і матеріали комісії з чистки парторганізацій 
місцевих педінституту і педтехнікуму23. У фонді Проскурівського рай-
кому (ф. П-323) розміщена переписка фондоутворювача з навчальними 
закладами міста24. В архівних справах фонду Хортицького районного 
комітету КП(б)У (ф. П-7) йдеться про взяття шефства студентами Хор-
тицького німецького педтехнікуму над місцевою трудовою школою 
№ 7, участь молоді у святкуванні 12-ї річниці Жовтневої революції 
спільно з селянами комуни “Будущность” с. Хортиця25.

Цінні документи з історії студентства представлені у фондах облас-
них, окружних і міських комітетів ЛКСМУ. У цьому контексті виокре-
мимо фонд Вінницького обкому (ф. П-457), у якому зберігаються до-
повідні записки працівників обласної і районних комітетів ЛКСМУ про 
результати обслідування педтехнікумів, інформації райкомів про стан 
роботи первинних комсомольських організацій, довідки про роботу ін-
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ститутів і технікумів, стенограми нарад секретарів комітетів комсомолу 
навчальних закладів, протоколи зборів осередків ЛКСМУ вишів області, 
листування з питань прийому до ВНЗ26. Фонди Кам’янець-Подільського 
(ф. П-1602)27 і Проскурівського (ф. П-1603) окружкомів містять прото-
коли засідань комісій з чистки комсомольських організацій навчальних 
закладів цих міст. Крім того, у першому з них знаходимо відомості 
про антирадянську діяльність студентів Кам’янець-Подільського ІНО, 
роботу “легкої кавалерії”28. Протоколи зборів засідань бюро осеред-
ків Житомирського українського і єврейського педтехнікумів містять-
ся у фонді Житомирського окружкому ЛКСМУ (ф. П-94)29, Бердичів-
ського педтехнікуму – у фонді Бердичівського окружкому (ф. П-96)30, 
Кам’янець-Подільських ІНО, ІСВ, педінституту, педтехнікуму – у 
фонді Кам’янець-Подільського міськкому (ф. П-1605)31. У фонді Дні-
пропетровського міськкому ЛКСМУ (ф. П-17) вміщено документи про 
ігнорування студентами-комсомольцями Дніпропетровського фізико-
хіміко-математичного інституту посівних кампаній, за що їх виключи-
ли з комсомолу32.

Досить повними є фонди первинних партосередків педагогічних 
навчальних закладів. У цьому контексті виокремимо фонд Кам’янець-
Подільського педінституту (ф. П-4), у якому присутні директиви пар-
тійних органів вищого рівня, протоколи зборів, засідань бюро осе-
редку, списки членів і кандидатів в члени партії, статистичні звіти, 
матеріали, звіти про стан роботи осередку, донесення і матеріали про 
роботу громадських добровільних організацій вишу33. Фонд Миколаїв-
ського педінституту (ф. П-498) містить протоколи партійних зборів і 
засідань бюро, звіт про роботу осередку у січні-лютому 1923 р., різно-
манітні інформації про антирадянські настрої студентів, їхню участь 
у роботі політшкіл, господарських кампаніях, “ленінських тижнях”, 
тижнях МОДРу (Міжнародної організації допомоги борцям револю-
ції), двотижневику пролетарського студентства, відзначенні держав-
них і революційних свят, антисанітарний стан гуртожитків. В окремих 
документах йдеться про студентів-комуністів і комсомольців, які, на 
думку влади, приховали своє соціальне походження, за що їх, як пра-
вило, виключали відповідно з партії і комсомолу34. У фонді парторга-
нізації Житомирського педінституту (ф. П-211) розміщено листування 
з райкомом КП(б)У, звіти, інформації, протоколи загальних зборів і за-
сідань комітетів осередку, висновки та обстеження роботи первинної 
організації, списки її членів і кандидатів у члени35. Фонд Вінницького 
педінституту (ф. П-292) зберігає директиви і розпорядження міського 
парткомітету та обкому КП(б)У, різне листування, протоколи засідань 
партійного бюро, загальних зборів, мітингів, звіти, плани, матеріали 
обстеження, доповідні записки про роботу організації, матеріали про 
проведення посівних кампаній36. Подібну документацію містять також 
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фонди Глухівського педінституту (ф. П-352)37, Житомирського єврей-
ського педтехнікуму (ф. П-215)38, Немирівського (ф. П-476)39 і Вінниць-
кого (ф. П-249) українських педтехнікумів40.

Цікаві документи розміщено у фондах губернських і окружних ін-
спектур народної освіти. Так, фонд інспектури народної освіти вико-
навчого комітету Херсонської окружної ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів (ф. Р-414) вміщує річний звіт Херсон-
ського ІНО за 1924/1925 навч. рік, звіт про роботу студентів під час 
літнього триместру цього навчального року, статистичний звіт за сі-
чень 1925 р., місячні звіти за січень, березень, травень 1923 р. Цінни-
ми є відомості про проведення вступних кампаній, діяльність осередку 
товариства “Друзі дітей”, розподіли студентів на стажування тощо41. 
У фонді Волинського губернського відділу народної освіти (ф. Р-31) 
наявні протоколи засідань комітету з професійно-технічної освіти, ін-
формації та матеріали про роботу вишів, навчальні програми Волин-
ського ІНО, листування з різними організаціями про проходження 
студентами практики, призов молоді на військову службу42. Не менш 
інформативним є фонд Волинської окружної інспектури (ф. Р-266). 
Він містить звіти про прийом до вишів, роботу Житомирських укра-
їнського і єврейського педтехнікумів, Новоград-Волинського і Корос-
тишівського педтехнікумів, бюлетені, протоколи предметних комісій, 
річні звіти Волинського ІНО, протоколи педнарад та загальних зборів 
колективів технікумів, листування з Коростишівським педтехнікумом 
про організацію навчального процесу43. Фонд Шепетівської окружної 
інспектури (ф. Р-1086) об’єднує протоколи засідання окружної комі-
сії та заяви студентів про призначення стипендії, відомості, звіти про 
стан навчальних закладів, проведення педпрактики, прийом до вишів, 
циркуляри, розпорядження НКО УСРР, Центрального бюро проле-
тарського студентства (ЦБПС) про організацію санітарної освіти сту-
дентства, списки студентів Волинського ІНО, Новоград-Волинсько-
го і Шепетівського педтехнікумів, правила внутрішнього розпорядку 
останнього44. У фонді Кам’янець-Подільської окрінспектури (ф. Р-5) 
присутні циркуляри, розпорядження, протоколи Подільського губерн-
ського комітету професійної освіти, комітету поліпшення побуту сту-
дентів, губернської комісії зі студентських справ, студентського ко-
мітету Кам’янець-Подільського ІНО, донесення та звіти про роботу 
ІНО, списки студентів, протоколи засідання правління та відомості про 
комплектування цього вишу, анкети навчальних закладів45. Цікаві до-
кументи вміщує фонд Відділу народної освіти виконавчого комітету 
Київського облвиконкому (ф. Р-144) Держархіву Київської області, се-
ред яких нашу увагу привернули річні звіти Житомирського, Київських 
заочного, польського, російського, Коростишівського, Корсунського, 
Ржищівського, Уманського, Шполянського педтехнікумів, відомості 
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про річне обстеження, стан військової підготовки, проведення посів-
них кампаній, соціалістичних змагань, організацію заочного навчання 
в педінститутах і педтехнікумах Київщини у 1930-х роках46. У фонді 
Миколаївської окружної інспектури (ф. Р-99) інформативними є місяч-
ні та квартальні звіти Миколаївського ІНО, статистичні дані про склад 
студентів вишу. Подано відомості про соціальну чистку студентів ін-
ституту у березні 1923 р.47 Фонд Відділу народної освіти Полтавського 
губвиконкому (ф. Р-495) вміщує доповіді політкомісара Полтавського 
ІНО про діяльність вишу48.

Нашу увагу привернули також фонди профспілкових організацій 
працівників освіти. Так, фонд Кам’янець-Подільського окружного від-
ділення профспілки (ф. Р-1566) містить листування з інститутами та 
технікумами міста, положення про комісії профспілки, протоколи за-
сідань Кам’янець-Подільського окружного бюро пролетарського сту-
дентства, загальних зборів членів профспілки Кам’янець-Подільського 
ІНО, матеріали комітету профспілки цього вишу49. Серед документів 
фонду Черкаської райради профспілок (ф. Р-237) – протоколи районних 
конференцій пролетарського студентства, інформації про профспілкову 
роботу серед студентства, шефство над селом50. У фонді Черкаського 
повітового бюро профспілки (ф. Р-262) містяться декілька документів, 
у яких йдеться про прийоми студентів до вишів51. Фонд Дніпропетров-
ського міського комітету профспілки (ф. Р-1506) зберігає звіти про ро-
боту Дніпропетровських ІПО, ІСВ та російського педтехнікуму, Кри-
ворізького ІПО, Нікопольського, Бердянського та Новомосковського 
педтехнікумів у 1931/1932 навч. році, статут Закритого студентського 
кооперативу, протоколи засідань членів культмасового і соціально-по-
бутового секторів міського бюро пролетарського студентства, загаль-
номіських студентських конференцій52.

Більшість документів з досліджуваної нами тематики знаходяться 
у фондах окремих навчальних закладів. У цьому відношенні найпо-
внішими є фонди Держархіву Хмельницької області. Серед інших за 
кількістю документів виділяємо фонд Кам’янець-Подільського педін-
ституту (ф. Р-302). Тут представлені накази з основної діяльності вишу, 
протоколи засідань правлінь, загальних зборів колективу, факультет-
ських рад, комісій із захисту дипломних робіт, програми, навчальні 
плани, звіти інституту, факультетів, голів екзаменаційних, державних 
кваліфікаційних комісій, керівників педпрактики студентів, відомості 
про рух студентів за навчальний рік, академічну успішність студентів, 
про видавання студентам хлібних, продовольчих карток, забезпечення 
гуртожитком, документи з розподілу молодих спеціалістів, з особового 
складу студентів, профспілкового комітету, різні статистичні звіти53. У 
фондах Кам’янець-Подільського (ф. Р-300)54 і Шепетівського (ф. Р-2853) 
українських55, Славутського вечірнього (ф. Р-2596)56, Проскурівського 
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польського (ф. Р-2597) педтехнікумів зберігаються накази з основної 
діяльності закладів, протоколи засідань педагогічних, методичних рад, 
приймальних, кваліфікаційних, циклових комісій з різних предметів, 
окружної комісії з питань українізації в Кам’янець-Подільському окру-
зі, загальних зборів викладачів, студентів, співробітників технікумів, 
матеріали Всесоюзного перепису по технікумах (1927 р.), навчальні 
плани, програми лекцій, доповідні записки про організацію навчаль-
но-виховної роботи, курсові роботи студентів, річні плани, звіти з на-
вчальної, організаційної, політико-виховної, культурно-масової роботи, 
про роботу з іноземними студентами, правила прийому до технікумів 
та проведення вступних екзаменів, журнали обліку успішності, відвід-
увань студентів, довідки, посвідчення, списки про проходження сту-
дентами практики, заяви про призначення стипендій57.

Держархів Одеської області зберігає фонди 4-х інститутів педа-
гогічного профілю. Зокрема, фонд Одеського ІНО (ф. Р-1593) склада-
ють накази, протоколи засідань правління інституту, навчальні плани 
та програми факультетів, списки та анкети студентів, журнали їхньої 
успішності, доповідні записки та звіти про стан викладання навчальних 
дисциплін, рівень знань студентів. Тут містяться також річний звіт за 
1928/1929 навч. рік, статистичні дані про склад студентів, інформації 
про роботу семінарів підвищеного типу, гуртків, угода на соцзмагання 
між Одеським і Дніпропетровським ІНО на 1929/1930 навч. рік 58. До-
сить інформативним є фонд Одеського інституту професійної освіти 
(ф. Р-1647), серед документів якого вирізняються накази по інститу-
ту, протоколи студентських виробничих нарад, річні статистичні звіти, 
звіти про проходження практики, статистичні відомості про прийоми 
та випуски студентів, дані про мобілізацію студентів, призначення 
їм стипендій, студентську науково-дослідну роботу, соціальні чистки 
тощо. Одна з архівних справ містить висновки про стан виконання 
зобов’язань, взятих у ході соцзмагання з Одеським фізико-хіміко-ма-
тематичним інститутом59. Держархів зберігає також і фонд цього ін-
ституту (ф. Р-1641). Тут нашу увагу привернули накази, протоколи за-
гальних зборів студентів і викладачів, річні звіти та огляд діяльності, 
навчальні плани і програми інституту60. Цікаві документи знаходяться у 
фондах навчальних закладів національних меншин, фондоутворювачем 
одного з яких був Одеський німецький педінститут (ф. Р-1561). Най-
інформативнішими є накази по інституту, у яких йдеться про випадки 
порушення правил внутрішнього розпорядку, спекуляції в гуртожитку, 
відрахування студентів за отримання німецьких гітлерівських марок, 
антирадянські настрої, приховання свого соціального походження. Від-
раховували також і студентів-“ворогів народу”, студентів-заочників, які 
не забезпечили “комуністичне виховання” учнів. Фонд містить статис-
тичні дані про прийоми та склад студентства, відомості про їхнє мате-
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ріальне становище тощо61. Фонд Одеського єврейського педтехнікуму 
(ф. Р-1650) вміщує нормативні документи, окремі розрізнені відомості 
про прийоми студентів у 1928–1930 рр. Один з архівних документів 
повідомляє про виявлення у Білоцерківському технікумі підпільної ор-
ганізації “Погром”62.

У Держархіві Житомирської області найзмістовнішим є фонд Жи-
томирського українського педтехнікуму (ф. Р-344). Тут наявні розпо-
рядження, протоколи та постанови правління закладу, протоколи за-
сідань комісії зі студентських справ, стипендіальних комісій, відомості 
про набори студентів, академуспішність, хід педпрактики, рух студен-
тів, ремонт навчальних та житлових приміщень, звіт педтехнікуму за 
1925/1926 навч. рік, різні статистичні відомості, листування, перелік 
студентських випускних робіт у 1926/1927 навч. році63. У фонді Но-
воград-Волинського педтехнікуму (ф. Р-412) нашу увагу привернули 
протоколи загальних зборів, приймальних комісій закладу, накази, цир-
куляри, інструкції НКО УСРР про умови прийому студентів, протоко-
ли і робочі плани проведення педпрактики студентами-випускниками, 
відомості про академуспішність молоді, стан гуртожитків, розподіл 
стипендії64. Низку документів ми почерпнули із фонду Волинського 
(Житомирського) ІНО (ф. Р-98): інструкції про проведення прийому 
студентів, листування про прийом і відрахування молоді, перевірку її 
соціального походження, характеристики студентів65.

Чимало цінних документів вміщують фонди Держархіву Микола-
ївської області. У фонді Миколаївського педінституту (ф. Р-993) від-
клалися протоколи засідань правління за 1926–1928 рр., накази з осо-
бового складу студентів за 1935–1939 рр., звіт про роботу інституту за 
1936/1937 навч. рік, річний і семестрові статистичні звіти за 1938/1939 
навч. рік 66. У фонді Миколаївського педтехнікуму (ф. Р-1210) пред-
ставлено звіт про роботу закладу за перший семестр 1934/1935 навч. 
рік, статистичні дані про набори та склад студентів, положення про 
педпрактику студентів, угоду про соцзмагання з Бериславським пед-
технікумом тощо67.

Декілька фондів навчальних закладів зберігає також Держархів Ві-
нницької області. Найповнішим є фонд Вінницького ІНО (ф. Р-1941). 
Серед документів – протоколи засідань ради інституту, педагогічної 
ради, загальних зборів студентів, накази по вишу, навчальні плани, 
постанови комісій про звільнення молоді від плати за навчання68. У 
фондах Вінницького українського педтехнікуму імені Івана Франка 
(ф. Р-1179) відклалося листування з НКО УСРР, обласним відділом на-
родної освіти69; Могилів-Подільського педтехнікуму (ф. Р-2223) – відо-
мості про склад студентів, їхню успішність, протоколи екзаменів70.

У Держархіві м. Києва цінну інформацію з історії студентства міс-
тить фонд Київського російського педтехнікуму (ф. Р-359). Тут наяв-
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ні річні звіти про роботу закладу у 1930–1935 рр., звіти про роботу 
партійної і комсомольської організацій у 1933/1934 навч. році, про 
проведення практики у тому ж навчальному році, статистичні звіти за 
1932 р., протоколи засідань директорату у 1932 р., правила внутріш-
нього розпорядку у гуртожитку71. Фонд Київського ІНО (ф. Р-346) 
вміщує незначну кількість документів, що охоплюють 1920–1923 рр.: 
статут інституту, звіти про роботу факультетів, протоколи загальних 
зборів студентів, засідань комісії з перереєстрації студентства. Певний 
інтерес викликають фонди польських навчальних закладів, описи яких, 
на жаль, недостатньо впорядковані72. У фонді Польського педінститу-
ту (ф. Р-920) нашу увагу привернули звіти вишу за перший квартал 
1933 р., 1933/1934 навч. рік, інформація про результати участі у Всесо-
юзному змаганні вишів у другому семестрі 1933/1934 навч. рік тощо73. 
У фонді Київського польського педтехнікуму (ф. Р-807) інформатив-
ними є звіти про роботу у 1925/1926, 1928/1929, 1934/1935 навч. роки, 
протоколи бюро партосередку за 1926–1927 рр.74. 

У Держархіві Запорізької області представлені фонди педтехніку-
мів. У фонді Запорізького педтехнікуму (ф. Р-959) найбільш цінними є 
звіти закладу про роботу в осінньому триместрі 1926/1927 навч. році, 
у 1932/1933 навч. році, звіт виконавчого бюро пролетарського студент-
ства про діяльність у жовтні-грудні 1926 р., протоколи загальних зборів 
колективу, відомості про результати соцзмагання, проведення сільсько-
господарської практики у 1930/1931 навч. році75. Фонд Бердянського 
педтехнікуму (ф. Р-3674) складають річні звіти за 1926/1927, 1930/1931 
навч. роки, перший семестр 1931/1932 навч. року, протоколи загальних 
зборів, засідань правління та ради, статистичні дані про склад студент-
ства, його матеріальне становище, відомості про результати соцзма-
гання з Маріупольським педтехнікумом76. У фонді Мелітопольського 
педтехнікуму (ф. Р-3675) вміщено річні звіти за 1925/1926, 1926/1927, 
1928/1929 навч. роки, накази за 1933, 1935 рр., звіт про прийом до 
вишу у 1928 р.77. Фонд Запорізького ІНО (педінституту) (ф. Р-2054) 
зберігається у відомчому архіві Запорізького національного універси-
тету. Тут наявні накази і директиви НКО, а також накази по інституту 
зі студентських справ, зокрема про відрахування студентів за самовіль-
не залишення навчання, приховання при вступі свого соціального по-
ходження, порушення правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках 
та навчальних корпусах. Окремі накази повідомляють про відрахуван-
ня молоді за антирадянські настрої. Водночас, ряд документів містять 
розпорядження про преміювання кращих студентів, їхню мобілізацію 
на партійну роботу тощо78. Такі ж документи вміщено у фонді Харків-
ського ІСВ (ф. Р-1427)79 та педінституту (ф. Р-4293), який подібно до 
попереднього фонду зберігається у відомчому архіві Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди80. 
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Держархів Харківської області зберігає фонди Українського ін-
ституту лінгвістичної освіти (ф. Р-1780) і Харківського педтехнікуму 
інструкторів політехнічної освіти (ф. Р-1431). У першому фонді пред-
ставлені розрізнені дані про підсумки прийомів студентів, їхню чисель-
ність і соціальний склад, мобілізації на громадсько-політичні роботи, 
соціальні чистки, стипендіальне забезпечення, санітарний стан їда-
лень81. Фонд педтехнікуму більш змістовний. Тут подано річні звіти за 
1932/1933, 1933/1934, 1934/1935 навч. роки, вміщено висновки з обсте-
ження Гадяцького, Лозівського, Лохвицького, Сорочинського педтехні-
кумів, яке проводилося у вересні-грудні 1934 р.82

У фондах Ніжинського (ф. Р-6121) та Чернігівського (ф. Р-608) пе-
дінститутів Держархіву Чернігівської області представлені протоколи 
засідань правлінь, загальних зборів студентів, окрбюро пролетарсько-
го студентства (1925 р.), навчальні плани, звіти і доповіді про роботу 
інститутів, факультетів, редколегій стінгазети “Студент Жовтня” Чер-
ніговського ІНО, бюлетені Ніжинського ІНО тощо83. Декілька справ з 
нашої тематики вміщено у фонді Лубенського учительського інституту 
(ф. Р-2118). Тут наявні документи за 1936 р.: накази з особового складу 
та про зарахування студентів, списки студентів, акти перевірки інсти-
туту84.

Держархів Сумської області зберігає фонд Сумського ІСВ (педін-
ституту) (ф. Р-2817), серед документів якого є постанови РНК УРСР, 
накази Всесоюзного комітету у справах вищої школи, протоколи екза-
менів та відомості успішності студентів, книги наказів тощо85. Фонд 
Конотопського педтехнікуму (ф. Р-4307) репрезентують циркуляри, 
накази НКО УСРР, протоколи загальних зборів викладачів та студен-
тів, звіти про роботу, навчальні плани та програми, правила внутріш-
нього розпорядку, журнали відвідувань занять та успішності, списки 
студентів86.

У Держархіві Херсонської області знаходиться фонд Херсонсько-
го педінституту (ф. Р-469), який містить статистичні дані про склад 
студентства у 1924, 1931, 1938 рр., академічну успішність, протоколи 
засідань комісії з перевірки соціального складу студентів і, відповідно, 
накази про їх відрахування, відомості про забезпеченість молоді жит-
ловими площами, її культмасову роботу у селах регіону, проведення 
екскурсій. Наведено тексти положення про виробничу практику сту-
дентів вишів СРСР від 26 березня 1938 р., а також типового положення 
про бібліотеку вишу (9 березня 1938 р.)87.

Фонди навчальних закладів Держархіву Черкаської області репре-
зентують незначну кількість документів. Зокрема, фонд Черкасько-
го педінституту (ф. Р-193) вміщує листування з НКО УСРР про ор-
ганізацію кафедр, навчальні плани і програми педпрактики, набір до 
вишу, статистичні відомості про склад студентів. Цінною є історична 
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довідка про становище інституту наприкінці 20-х–у 30-х роках мину-
лого століття88. У фонді Черкаського педтехнікуму (ф. Р-203) представ-
лені звіт про роботу закладу у 1928/1929 навч. році, прийом до вишу 
у 1929/1930 навч. році89. Фонд Корсунського педтехнікуму (ф. Р-198) 
містить протоколи засідань студентського профкому, на сторінках яких 
йдеться, зокрема, про громадську роботу молоді90. У фонді Уманського 
педінституту не збереглося жодного документу про становлення цього 
вишу і його діяльність у 30-х роках. Лише в описі до фондів подано 
невеличку історичну довідку про становище педінституту у цей період.

Малочисельними є фонди педагогічних навчальних закладів, які 
зберігає Держархів Дніпропетровської області. У фонді Дніпропетров-
ського державного вечірнього учительського інституту (ф. Р-3315) пев-
ний інтерес викликають накази по інституту за 1937–1938 рр., накази 
НКО УРСР за 1939 р., інформація Наркомату про наслідки навчальної 
роботи педвишу у 1938/1938 навч. році91. Фонд Криворізького педін-
ституту (ф. Р-3966) містить бюлетені Всесоюзного комітету у справах 
вищої школи за 1939 р., правила прийому, інструкцію про проведен-
ня державних екзаменів у цьому ж році92. У фонді Нікопольського за-
очного педтехнікуму (ф. Р-3591) подано навчальний план закладу на 
1932/1933 навч. рік, списки студентів, їх розподіл по районах, вміщено 
інформацію про академзаборгованість за цей рік93.

У держархівах областей представлені також фонди громадських 
організацій студентів. Зокрема, у Держархіві Хмельницької області 
нашу увагу привернули фонди Кам’янецьких окружного бюро проле-
тарського студентства (ф. Р-1584)94, окружного комітету поліпшення 
побуту студентів (ф. Р-1586). Вони містять постанови, розпоряджен-
ня, директиви, циркуляри РНК та НКО УРСР, ВЦРПС, Центрального 
бюро пролетарського студентства, ЛКСМУ, окружного фінвідділу, на-
кази Кам’янець-Подільського комітету покращення побуту студентів 
(1925 р.), студентського кооперативу (1934–1935 рр.), положення про 
студентські земляцтва (1923 р.), протоколи засідань губернських сту-
дентських комісій, окружних, міських бюро, правління студентського 
кооперативу, загальновишівських, стипендіальних комісій, плани ро-
боти, місячні, квартальні, річні звіти, доповіді про виробничо-трудову 
діяльність, листування з НКО УРСР, губернським, окружним фінан-
совими відділами, районними виконкомами, місцевими організація-
ми, вишами, профспілковими організаціями про відкриття та розпо-
діл кредитів, надання студентам матеріальної допомоги, забезпечення 
гуртожитками, проведення медичного обстеження студентів та з інших 
питань, статті, дописи студентів вишів до газети “Студент Прикордон-
ня” (1929–1930 рр.), фінансові звіти з додатками, звітні відомості про 
матеріальні цінності, книгу їх обліку, кошториси витрат, книгу відкри-
тих кредитів (1924–1925 рр.), особові рахунки підприємств, відомості 
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на виплату зарплати, списки студентів, заяви про надання матеріаль-
ної допомоги, протоколи засідань профспілкових комітетів95. У фонді 
Комітету поліпшення побуту студентства (КППС) Волині (ф. Р-2361) 
Держархіву Житомирської області нашу увагу привернули протоколи 
засідань Волинського губернського та окружного бюро пролетарського 
студентства, протоколи і звіти КППС та заяви студентів про матеріаль-
не забезпечення, протоколи засідань правління Будинку пролетарського 
студентства та кошториси на його утримання, постанови конференцій 
студентів про роботу КППС, списки студентів, протоколи засідань ко-
місії зі студентських справ Новоград-Волинського педтехнікуму96. Ряд 
цікавих документів містять фонди Київського закритого студентсько-
го кооперативу (ф. Р-716) Держархіву м. Києва97, комітету поліпшення 
побуту студентів Чернігівського окружного бюро пролетарського сту-
дентства (ф. Р-1129) Держархіву Чернігівської області98.

Поодинокі документи, у яких йдеться про студентство досліджу-
ваних нами навчальних закладів, зустрічаємо також у таких фондах: 
Кам’янець-Подільський окружний комітет Товариства Червоного 
Хреста (ф. Р-96)99, Кам’янець-Подільський окружний комітет Між-
народного товариства допомоги борцям революції (ф. Р-1508)100, 
Кам’янець-Подільський окружний комітет допомоги жертвам інтервен-
ції (ф. Р-3722) Держархіву Хмельницької області101; ТСОАвіахім при 
Одеському ІНО (ф. Р-1599) Держархіву Одеської області102; Черкаський 
обласний відділ спілки журналістів (ф. Р-4636)103, Комарніцький Н.Ф., 
журналіст, краєзнавець (ф. Р-3990) Держархіву Черкаської області104.

Таким чином, документи держархівів областей дають можливість 
проаналізувати різні аспекти буття студентської молоді педагогічних 
навчальних закладів радянської України у 20–30-х роках ХХ ст. До-
кументи архівних установ показують політику більшовицької влади 
у галузі вищої освіти, повідомляють про формування студентського 
складу, навчальну та громадсько-політичну діяльність молоді, її мате-
ріальне становище. У цьому контексті найповнішими є фонди держав-
них архівів Хмельницької, Житомирської та Одеської областей.

1 Державний архів Хмельницької області (далі – Держархів Хмельницької 
обл.), ф. Р-337, оп. 1, спр. 747.

2 Там само, ф. Р-336, оп. 1, спр. 91.
3 Державний архів Вінницької області (далі – Держархів Вінницької обл.), 

ф. Р-595, оп. 2, спр. 306; оп. 4, спр. 15.
4 Державний архів Херсонської області (далі – Держархів Херсонської 

обл.), ф. Р-2, оп. 1, спр. 153.
5 Державний архів Черкаської області (далі – Держархів Черкаської обл.), 

ф. Р-184, оп. 1, спр. 109.
6 Там само, ф. Р-2243, оп. 1, спр. 199.
7 Там само, ф. Р-81, оп. 1, спр. 2.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 71

8 Державний архів Дніпропетровської області (далі – Держархів Дніпро-
петровської обл.), ф. П-17, оп. 1, спр. 473, 1470, 1489.

9 Там само, ф. П-1, оп. 1, спр. 1168.
10 Держархів Хмельницької обл., ф. П-3, оп. 1, спр. 34, 39, 69, 97, 231, 

263, 339.
11 Держархів Вінницької обл., ф. П-1, оп. 1, спр. 466, 1542, 1557, 1612, 

1637.
12 Там само, ф. П-29, оп. 1, спр. 172, 247, 478, 526, 620.
13 Там само, ф. П-136, оп. 6, спр. 20, 21, 492, 493, 494, 603, 605, 608, 951.
14 Державний архів Харківської області (далі – Держархів Харківської 

обл.), ф. П-1, оп. 1, спр. 480, 1175.
15 Там само, ф. П-2, оп. 1, спр. 622.
16 Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомир-

ської обл.), ф. П-85, оп. 1, спр. 815, 849.
17 Держархів Хмельницької обл., ф. П-301, оп. 1, спр. 92.
18 Держархів Житомирської обл., ф. П-88, оп. 1, спр. 684.
19 Державний архів Запорізької області (далі – Держархів Запорізької 

обл.), ф. П-1, оп. 1, спр. 1211.
20 Держархів Хмельницької обл., ф. П-458, оп. 1, спр. 275, 327.
21 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-18, оп. 1, спр. 107, 561, 1865.
22 Держархів Хмельницької обл., ф. П-1, оп. 1, спр. 164, 203.
23 Там само, ф. П-12, оп. 1, спр. 73, 100.
24 Там само, ф. П-323, оп. 1, спр. 34.
25 Держархів Запорізької обл., ф. П-7, оп. 1, спр. 130, 131.
26 Держархів Вінницької обл., ф. П-457, оп. 1, спр. 135, 243, 245, 262, 437, 

438, 439, 442, 444, 445, 447, 448, 457.
27 Держархів Хмельницької обл., ф. П-1602, оп. 1, спр. 303, 360.
28 Там само, ф. П-1603, оп. 1, спр. 230, 259, 325.
29 Держархів Житомирської обл., ф. П-94, оп. 1, спр. 649, 651, 680.
30 Там само, ф. П-96, оп. 1, спр. 340, 507.
31 Держархів Хмельницької обл., ф. П-1605, оп. 1, спр. 5А, 5В, 5Д, 6А.
32 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-17, оп. 1, спр. 252.
33 Держархів Хмельницької обл., ф. П- 4, оп. 1, спр. 1–7, 9–14, 16, 18, 19, 

21–27, 29–32, 35, 37, 39, 40–42.
34 Державний архів Миколаївської області (далі – Держархів Миколаїв-

ської обл.), ф. П-498, оп. 1, спр. 39, 80, 81, 86, 89–92.
35 Держархів Житомирської обл., ф. П-211, оп. 1, спр. 1, 9, 10, 15, 16, 

23–26, 30, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 55, 56, 62, 63, 71, 74–76, 78.
36 Держархів Вінницької обл., ф. П-292, оп. 1, спр. 2, 4–10, 12, 14–16, 18, 

19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30–32, 35, 39–42.
37 Державний архів Сумської області: анотований реєстр описів : фонди 

партійних органів і організацій. – Б. м., б. р. – Т. 4. – С. 321.
38 Держархів Житомирської обл., ф. П-215, оп. 1, спр. 2, 5, 6, 8, 11, 12.
39 Держархів Вінницької обл., ф. П-476, оп. 1, спр. 2, 3.
40 Там само, ф. П- 249, оп. 1, спр. 4, 5, 6, 12–16, 20, 21, 24–27, 29, 31, 

33–35.
41 Держархів Херсонської обл., ф. Р-414, оп. 1, спр. 195, 230, 426, 692, 693.
42 Держархів Житомирської обл., ф. Р-31, оп. 1, спр. 10, 38, 68, 141.
43 Там само, ф. Р-266, оп. 1, спр. 38, 125, 135, 140–142, 150, 167, 295; оп. 2, 

спр. 6.
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45 Там само, ф. Р-5, оп. 1, спр. 561, 563, 565, 587, 589, 605, 611, 612, 641.
46 Державний архів Київської області (далі – Держархів Київської обл.), 

ф. Р-144, оп. 1, спр. 35, 70, 71, 72, 125, 127–129, 155, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 314–318, 410–414, 418, 598, 599.

47 Держархів Миколаївської обл., ф. Р-99, оп. 3, спр. 13, 38, 662.
48 Державний архів Полтавської області: Анотований реєстр описів: 

Фонди періоду після 1917 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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There is done overview of collections of State Archives, of State Archives 
of Kyiv City containing information on history of students of the teacher training 
institutions of Soviet Ukraine in the 1920-30-ies of 20 century. The article is 
showing the information potential of archival sources, which are well represented 
regulations in the field of higher education, documents on the formation of students, 
educational and socio-political activity of youth, its financial situation and everyday 
life.
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school; the center.
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УДК [930.253:929Лисицин](477.51)

Н. М. ЛОБАНОВА*

ХУДОЖНИК І ПЕДАГОГ ІВАН ЛИСИЦИН
(за документами Державного архіву Чернігівської області)

На основі архівних документів висвітлено життєвий та творчий шлях ху-
дожника і педагога Івана Васильовича Лисицина, який відіграв важливу роль 
у культурному житті Чернігівщини.

Ключові слова: І. В. Лисицин; худож-
ник; скульптор; педагог; Чернігівський учи-
тельський інститут (Чернігівський інститут 
народної освіти); Товариство чернігівських 
художників; особовий фонд.

Державний архів Чернігівської об-
ласті з повним правом пишається бага-
тим зібранням особових фондів знаних 
чернігівчан – художників, письменників, 
поетів, освітян, краєзнавців, передовиків 
виробництва, ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни, Героїв Радянського Союзу 
тощо. Серед них – особовий фонд педа-
гога, живописця, скульптора Івана Ва-
сильовича Лисицина (1888–1958), який 
налічує 37 од. зб. за 1897–1963 рр.

Народився майбутній художник 
19 серпня 1888 р. у с. Добрино нині Ло-
тошинського району Московської облас-

ті в сім’ї селянина-бідняка. За національністю – росіянин. Згодом бать-
ки переїхали у Сергієв Посад, який здавна відомий Троїце-Сергієвим 
монастирем (засн. 1377 р. преп. Сергієм Радонезьким, з 1774 р. – Лав-
ра), а також широко розвиненими кустарними народними промислами: 
художнє різьблення по дереву та виготовлення дерев’яних іграшок. Тут 
пройшли шкільні роки Івана та навчання у міському художньому учи-
лищі. У 1904 р. він вступив до Імператорського Строгановського Цен-
трального художньо-промислового училища (нині – Московська дер-
жавна художньо-промислова академія імені С. Г. Строганова). Оскільки 
юнак мав гарні здібності, 6-річний курс навчання був пройдений ним 
за 5 років. Після завершення курсу навчання на відділенні скульптури 

* Лобанова Наталія Михайлівна – заступник директора Державного архі-
ву Чернігівської області.

Лисицин Іван Васильович.
1955 р. 

Держархів Чернігівської обл., 
ф. Р-1375, оп. 1, спр. 5, арк. 6.

© Н. М. Лобанова, 2016
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отримав звання вченого малювальника з правом викладання малюван-
ня в середніх навчальних закладах.

Мистецьке та викладацьке середовище Чернігівщини кін. XIX–поч. 
XX ст. формували як місцеві, так і приїжджі вихованці художніх на-
вчальних закладів (переважно міст Москви, Петербурга, Києва). Один 
із них – Іван Васильович Лисицин, який після закінчення навчання був 
направлений на роботу в м. Чернігів викладачем малювання, ліплення 
і чистописання в жіночу гімназію, де працював до 1917 р. Прагнучи 
ознайомитися з новими, тогочасними методами викладання малюван-
ня, креслення, ліплення і чистописання, у 1912 р. він навчався на літ-
ніх додаткових курсах для вчителів малювання в малювальних класах 
О. М. Смирнова в м. Санкт-Петербурзі1. 

У подальшому Іван Васильович викладав малювання і креслення 
у школах № 3 (1917–1928 рр.) та № 16 (1939–1941 рр.) м. Чернігова. 
Був одним з ініціаторів відкриття в Чернігові учительського інститу-
ту (нині – Чернігівський національний педагогічний університет імені 
Т. Г. Шевченка), де й розпочав працювати у 1916 р., спочатку поєдну-
ючи цю роботу з роботою у школі. З 1928 р. обіймав посаду викладача 
образотворчого мистецтва та креслення Чернігівського інституту на-
родної освіти, створеного на базі учительського інституту. Працюючи 
в інституті (до 1937 р.), навчався заочно на соціально-економічному 
факультеті цього ж вишу, який закінчив у 1935 р. З цього року, пе-
ребуваючи на посаді доцента, І. В. Лисицин викладав економічну та 
фізичну географію на географічному та історичному факультетах та 
креслення на фізико-математичному2.

Залишивши педагогічну діяльність у 1937 р., розпочав працюва-
ти художником спочатку в кооперативній художній артілі “Кисть” (до 
1941 р.), у 1944–1945 рр. очолював художню майстерню при Чернігів-

Картина 
І. В. Лисицина 

“У фашистській 
тюрмі”.
1943 р.

Держархів 
Чернігівської обл., 

ф. Р-1375, оп. 1, 
спр. 12, арк. 40.
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ському відділі у справах мистецтв облвиконкому та у 1945–1948 рр. – 
художньо-виробничу майстерню Українського художнього фонду3.

І. В. Лисицин багато років (з 1914 р. до 1952 р.) керував художні-
ми студіями та гуртками: при Чернігівському товаристві художників, 
обласному Палаці піонерів, міській школі № 16, педагогічному інсти-
туті. Він – член (від 1914 р.) і голова (1948–1949 рр.) Товариства чер-
нігівських художників, член (від 1926 р.) і голова (1930–1932 рр.) чер-
нігівської філії Асоціації художників Червоної України, член Спілки 
художників УРСР (1945)4 та її уповноважений по Чернігівській області 
(1945–1957 рр.).

Під час окупації Чернігівщини нацистами працював у приватній 
майстерні О. Миклашевського з виготовлення вивісок. Як свідчать до-
кументи, у цей період допомагав партизанам, за що був заарештований.

У повоєнні роки Іван Васильович неодноразово брав участь у ху-
дожніх конкурсах та конкурсах проектів пам’ятників, обласних та всеу-
країнських виставках. На одній з них (у 1952 р.) став лауреатом Другої 
премії за ілюстрації до творів М. В. Гоголя “Ревізор”, “Шинель”, “Со-
рочинський ярмарок”. Окремі роботи І. В. Лисицина придбані Чернігів-
ським історичним музеєм.

У своєму творчому доробку І. В. Лисицин мав також скульптури, 
виконані ним із дерева, глини, мармуру, гіпсу. Найвідоміші з них – “Го-
лова старця” та “Портрет дівчини”. Але під час бомбардування м. Чер-
нігова згоріла квартира художника, де й загинула більшість його робіт. 

Як знавець скульптури, Іван Васильович читав популярні лекції 
для робітників та молоді на теми “Боротьба за правду й красу (нарис 
з історії скульптури)”, “Архітектурні зразки Єгипту, Ассирії, Греції та 
Риму та їх зв’язок із загальним устроєм життя народу”. Маючи досвід 
викладання, підготував рецензію на методичну брошуру Юровського 
“Лепка в школе”, яка була надрукована в журналі “Радянська освіта” 
у 1928 р.5

Як згадувала дружина, Іван Васильович був освіченою людиною, 
знав, крім української та російської мов, французьку та латинь, закінчив 
Чернігівське музичне училище по класу віолончелі, добре грав у шахи6. 

У повоєнний період художник багато і плідно працював, створю-
вав пейзажі, натюрморти, портрети у реалістичному стилі. Свідченням 
цьому – 32 етюди і 3 фотоальбоми замальовок, які відклалися в осо-
бовому фонді художника7. Серед його робіт – відомі картини “Похму-
рий день”, “У фашистській тюрмі”, “Осінь”, “Риби”, “Вечір”, “Старий 
Чернігів” тощо8. 

Талановитий педагог і науковець, який відіграв важливу роль у то-
гочасному українському творчому процесі, помер 31 грудня 1958 р. у 
м. Чернігові, де й похований.
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Іван Лисицин був всебічно обдарованою людиною, одним із тих 
художників, чий творчий потенціал використовувався для роботи у різ-
них умовах. 

Про викладача і художника І. В. Лисицина підготовлено і опублі-
ковано низку статей музейних працівників та працівників освітніх за-
кладів, зокрема С. Курач, О. Пригодницької, А. Боровика.

1 Держархів Чернігівської обл., ф. Р-1375, оп. 1, спр. 3, арк. 2. 
2 Там само, спр. 27, арк. 1–2.
3 Там само, арк. 2.
4 Там само, арк. 4–5.
5 Там само, арк. 3.
6 Там само, арк. 5.
7 Там само, арк. 6.
8 Там само, спр. 11, арк. 1. 

The article highlights the life and career of the artist and pedagogue Ivan 
Vasyliovych Lysytsyn, who played an important role in the cultural life of Chernigiv 
based on archival documents.

Key words: I. V. Lysytsyn; the artist; the sculptor; the teacher; the Chernihiv 
Teacher's Institute (Chernigiv Institute of Education); Chernigiv Society of Artists; 
the personal fond.
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О. А. МАРЧУК*

СУСПІЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ВЧИТЕЛІВ В УРСР
(друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років)

Висвітлено питання становища вчителів у суспільстві УРСР у другій по-
ловині 1950-х–першій половині 1960-х років: ставлення влади до вчительської 
інтелігенції, контроль з боку держави ідеологічної спрямованості освітян, спе-
цифіка праці та відпочинку, матеріальне забезпечення педагогів. Показано пе-
реваги і недоліки праці вчителів, які впливали на їх саморозвиток, трудову 
діяльність та рівень престижності цієї професії. 

Ключові слова: вчителі; суспільне становище; хрущовська “відлига”; ре-
форма; ідеологія; умови праці; політика влади. 

Останнім часом досить актуальним в історичній науці є висвітлен-
ня проблем певного історичного періоду через різні верстви суспіль-
ства, соціальні групи. Популярності набуває вивчення специфіки життя 
та діяльності селянства, робітників, студентства, науково-педагогічної 
інтелігенції та вчительства. Вчителі завжди були і є важливим прошар-
ком інтелігенції, оскільки саме вони формують майбутнє нації. 

Із розбудовою суверенної Української держави перед органами 
державної влади та управління постали складні завдання поліпшення 
матеріального становища педагогічних працівників та підвищення пре-
стижу вчительської праці. Розгляд місця вчителів у тогочасному сус-
пільстві на основі архівних документів уможливлює показ реалій життя 
вчителів і врахування попереднього досвід для вирішення типових на 
сьогодні недоліків у цій сфері. 

У сучасній науковій літературі питання особливостей суспільного 
становища вчителів у період хрущовської “відлиги” висвітлено однобіч-
но. У працях таких істориків, як П. П. Панченко1, С. В. Кульчицький2, 
М. В. Даниленко і В. К. Баран3, Л. В. Ковпак4 це питання досліджуєть-
ся на основі сучасних методологічних принципів. Розглядаються най-
важливіші питання життя та діяльності педагогічної інтелігенції, але 
не в повному обсязі. Більш детально становище педагогів у зазначений 
період висвітлено в дисертаційному дослідженні Л. М. Романець5 та 
статтях Л. Д. Березівської6, О. В. Логвиненко7.

Метою статті є спроба на основі архівних матеріалів показати осо-
бливості життя, діяльності та місця вчителів в суспільстві УРСР у дру-
гій половині 1950-х–першій половині 1960-х років. 

* Марчук Олена Анатоліївна – аспірант кафедри історії та етнополітики 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

© О. А. Марчук, 2016
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Наша держава отримала суперечливу освітянську спадщину. З од-
ного боку, це – самовіддана праця, творчий ентузіазм, вагомі здобутки 
та інновації вчителів, з іншого – викривлена система освіти, що ігнору-
вала інтереси особистості, нівелювала, а то й відкрито зневажала її на-
ціональні почуття, керувалася виданими за межами України правовими 
документами, літературою.

Незважаючи на певне послаблення ідеологізації в суспільстві з 
приходом “відлиги”, керівництво КПРС все ж таки намагалося три-
мати під контролем педагогів. Все починалося з підготовки молодих 
спеціалістів у педагогічних вишах. Аналіз навчальних планів свідчить 
про спроби підготувати тут спеціаліста з досить незначним рівнем за-
гальної культури, до того ж відірваного від національних коренів. Із 
навчальних планів було вилучено вивчення мови і літератури, історії 
і культурної спадщини України. Курсу історії і культури України не 
було навіть на історичних факультетах8.

Для успішного вирішення питання перебудови системи народної 
освіти важливе значення мала ідейна озброєність вчительських кадрів. 
Тому цьому питанню обкомами КП України приділялася значна ува-
га. По всіх регіонах Української РСР проводилася робота з вчителями. 
Наприклад, в 1959/1960 навч. році понад 7 тис. учителів Волинської 
області були охоплені різними формами партійної і комсомольської 
освіти. В школах працювали 192 теоретичні семінари з питань комуніс-
тичного виховання та 341 гурток з вивчення історії КПРС, філософії, 
політекономії. Понад 6 тис. працівників освіти були членами Товари-
ства для поширення політичних і наукових знань, біля 7,5 тис. учи-
телів працювали агітаторами, 5,7 тис. брали участь у різних гуртках 
художньої самодіяльності. Значно зріс прошарок вчителів-комуністів 
і комсомольців. У школах і позашкільних установах діяли 74 партійні 
організації, які об’єднували 1 062 члени і кандидати в члени КПРС, 
2 622 учителя були членами ЛКСМУ9. Біля 8 тис. учителів Волинської 
області були лекторами і агітаторами, 5 413 вчителів – членами спілки 
з розповсюдження політичних і наукових знань10.

Обласний, районний і місцевий комітети профспілки Львівської об-
ласті проводили значну роботу з освоєння вчителями марксистсько-ле-
нінської теорії, підвищення загальної культури і педагогічної майстер-
ності. В 1960/1961 навч. році в усіх школах області було організовано 
вивчення матеріалів ХХІІ з’їзду КПРС. З цього приводу проводилися 
конференції районного масштабу і в школах11.

Під керівництвом партійних організацій в усіх учительських ко-
лективах Вінницької області також вивчалася марксистсько-ленінська 
теорія і, зокрема, матеріали ХХІІ з’їзду КПРС та пленумів партії. Під-
вищення ідейно-політичного рівня учителів проводилося через теоре-
тичні семінари, конференції, бесіди і політінформації, яких нарахову-
валося більше тисячі12.
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Усі вчителі Дніпропетровської області також підвищували свій ідей-
но-політичний рівень, вивчаючи матеріали ХХІІ з’їзду партії і нову Про-
граму. Для вчителів організовувалися за матеріалами ХХІІ з’їзду партії 
цикли лекцій, теоретичні конференції. Так, у Томаківському районі для 
вчителів за матеріалами з’їзду прочитано 47 доповідей і лекцій. 2 595 
вчителів області працювали пропагандистами і 7 793 – лекторами13. 

Виконуючи рішення ЦК КПРС “Про завдання партійної пропаган-
ди в сучасних умовах” і постанову Пленуму ЦК КП України “Про стан 
ідеологічної роботи в Україні і заходи по її поліпшенню”, вчителі рес-
публіки брали активну участь в агітаційно-пропагандистській і куль-
турно-масовій роботі серед широких мас населення. Тільки в системі 
партійної освіти Української РСР пропагандистами, консультантами та 
лекторами працювало близько 25 тис. педагогів. У складі Об’єднання з 
розповсюдження політичних і наукових знань працювало 110 тис. учи-
телів і працівників народної освіти (близько 50 % усього складу учас-
ників Об’єднання)14. 

Значну роботу вчителі Української РСР проводили з пропаганди пе-
дагогічних знань серед населення. Вони брали активну участь у роботі 
150 батьківських університетів, 13 000 лекторіїв, якими було охоплено 
1 млн 330 тис. батьків, 1 800 шкіл матері, де навчалися 80 тис. чол.15

У Київській області вчителями – членами Об’єднання з розповсю-
дження політичних і наукових знань протягом 1959/1960 навч. року 
прочитано для населення 35 тис. лекцій з науково-популярних тем. У 
с. Гоголево (нині – с. Гоголів) Броварського району Київської області 
лекторська група вчителів протягом 1960 р. прочитала понад 400 лек-
цій, 15 вчителів цієї школи працювали агітаторами. Тільки з пропаган-
ди матеріалів V сесії Верховної Ради СРСР вони провели близько 150 
лекцій і бесід16.

Вчителі Львівської області також проводили пропагандистську ро-
боту. Більше 1 400 вчителів у цьому році працювали пропагандистами. 
Членами спілки з розповсюдження політичних і наукових знань були 
6 537 вчителів. Тільки за перше півріччя 1962 р. ними було прочитано 
40 тис. лекцій, у т. ч. 3 тис. з педагогічної тематики17.

Для тих, хто самостійно вивчав марксистсько-ленінську теорію, в 
Донецькій області організовувалися консультації, проводилися теоре-
тичні співбесіди. По області близько 30 тис. вчителів були охоплені 
партійною пропагандою18.

Більшість вчителів були агітаторами на заводах, фабриках, колгос-
пах. Наприклад, вчителі Кисличеватської школи Томаківського району 
Дніпропетровської області М. І. Колосай та О. А. Яременко проводили 
теоретичні конференції на фермах колгоспу “Перемога” на теми: “Про 
духовний обмін будівельників комунізму”, “Про зародження нового 
комунізму в нашому суспільстві”19.
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Після впровадження у школах політехнічного навчання вчителям 
доводилося створювати наочність, готувати пристосовані приміщення, 
працювати на пришкільних ділянках, обладнувати майстерні. У біль-
шості шкіл щомісяця проводилися цілий ряд засідань і нарад, в яких 
брали участь усі вчителі школи: засідання педрад, наради класних ке-
рівників, засідання предметних комісій, виробничі наради, профспіл-
кові збори, семінарські заняття.

З прийняттям у квітні 1959 р. Закону “Про зв’язок школи з жит-
тям” та введення відповідного виробничого навчання, у вчителів зна-
чно побільшало клопоту, адже тепер їх відправляли наказами, розпо-
рядженнями в обов’язковому порядку разом із учнями на практику на 
промислові підприємства, будівельні і сільськогосподарські об’єкти.

У літній період учителі працювали з учнями на виробничій прак-
тиці на промислових підприємствах, будівництві і в сільському госпо-
дарстві. Під час літніх канікул учителі працювали з учнями в турис-
тичних походах, міських і заміських піонерських таборах. На практику 
вчителів направляли в обов’язковому порядку в усіх школах. Такі на-
правлення були оформлені в письмовій формі наказів і розпоряджень 
або надавалися усно.

Під час проходження сільськогосподарської практики за кожним 
учителем закріплювалося 20–30, а то і 35 учнів, за поведінку і вико-
нання робіт, стан здоров’я, харчування та дозвілля яких він ніс від-
повідальність. Учителеві гарантувався 4–6 годинний робочий день, 
вихідні дні та перебування на практиці – не більше 15–18 днів. Але 
в реальності вчителі разом із дітьми працювали на різних сільськогос-
подарських роботах по 6–8 годин на день, у нічний час та у вихідні 
дні теж залишалися зі школярами, не отримуючи ніяких компенсацій 
за години, відпрацьовані понад встановлені. Таким чином, вчителі не 
могли використати повністю свою відпустку. Праця вчителів на ви-
робничій або сільськогосподарській практиці оплачувалася по серед-
ньому заробітку. Вчителям, які їхали на практику в колгоспи, кошти 
не виплачувалися, вони забезпечувалися лише безкоштовним харчу-
ванням і транспортом20. 

У Сумській області літня виробнича практика на промислових під-
приємствах проводилася на основі домовленості між адміністрацією 
школи і підприємства. Контролювали практику класні керівники. На 
1-го педагога в середньому припадало 15–20 учнів. Крім класних ке-
рівників від заводу виділялися керівники теорії і виробничої практики. 
Робочий день тривав 4–6 год.21

На заводі ім. Малишева у м. Харків влітку 1958 р. практику про-
ходили учні 112-ї школи. Всього нараховувалося 2 групи 8-х класів і 
3 групи 11-х класів по 30 чоловік. На 1-го вчителя припадало 30 учнів. 
Практика тривала 24 дні. В Онуфріївському районі Кіровоградської об-
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ласті на час літньої виробничої практики в сільському господарстві на 
1-го вчителя припадало 35 учнів22.

Робота вчителів під час літніх канікул в Ржищівському районі Ки-
ївської області проводилася після завершення екзаменів у двотижневий 
термін. Учні 8–9 класів Ржищівської середньої школи ім. Олега Кошо-
вого, де діяли класи з виробничим навчанням, а також учні Пиївської 
середньої школи проходили чотиритижневу практику в РТС та заводі 
“Радіатор”. Вся практика проходила під керівництвом учителів спеці-
альних предметів (біологів, вчителів практикуму, машинознавства та 
електротехніки), а також класних керівників23.

Учителі разом із закріпленими учнями в Чернівецькій області пра-
цювали на різних сільськогосподарських роботах (боротьба з рослина-
ми-шкідниками, сушіння сіна) по 6-8 год. на день. Після роботи, а та-
кож в нічний час учителі перебували разом із дітьми. Зарплату вчителі 
одержували таку ж, як і за роботу в школі, нічим не компенсувалися і 
вихідні дні. Вихідні дні учителі, як і учні, використовували для органі-
зованого відпочинку і розваг (екскурсії та походи в ліс і гори)24. 

Учителі більшості шкіл м. Ялти з учнями допомагали колгоспам в 
очищенні площ виноградників від шкідливих рослин, проводили зро-
шування ґрунту і допомагали в зборі урожаю фруктів. При школі № 6 
у м. Ялта учні з класними керівниками будували новий корпус з 6-ти 
класних кімнат25.

Спостерігалися факти порушення встановленого для учителів у пе-
ріод літніх канікул режиму робочого часу: в організованих при школах 
дитячих таборах Харківської області вчителі, працюючи по 9 год. в день 
(ті, хто займав керівні посади в таборі – по 10-12 год.), не тільки не 
отримували за це компенсації, але й ті з них, хто не мав повного тиж-
невого навантаження, навіть не забезпечувалися тарифною ставкою26. 

У туристичні походи вчителі їхали добровільно, так як вони про-
ходили за рахунок робочого часу, а в заміські табори – за рахунок своєї 
відпустки.

У червні 1959 р. у ряді районів Київської області проходила по-
етапна туристично-краєзнавча естафета, присвячена 40-річчю ВЛКСМ. 
З туристами в похід по рідному краю відправлялися вчителі-геогра-
фи та історики. Крім цього, учні здійснили ряд екскурсій на могилу 
Т. Г. Шевченка в Канів, Трипілля, до м. Києва27. Такі заходи проводи-
лися під керівництвом учителів, які виділялися дирекцією за наказом 
школи.

Заробітна плата вчителям у більшості областей виплачувалася сво-
єчасно. Рівень заробітної плати вчителів, у порівнянні з іншими вер-
ствами суспільства, був конкурентоздатним. Заробітна плата вчителя 
І розряду з вищою освітою, який мав стаж в середньому 10 років, скла-
дала 1100 крб. Але ж не всі вчителі мали вищу освіту, І розряд і по-
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вне тижневе навантаження. Навантаження вчителів сільських шкіл в 
основному було нормальне, але навантаження вчителів міських шкіл, 
особливо мовників та істориків, в багатьох випадках – менше став-
ки. Наприклад, учитель Ротмистрівської школи Черкаської області 
П. С. Сторчовий пропрацював викладачем фізвиховання 20 років, але 
внаслідок скорочення годин мав навантаження лише 8 год. і одержував 
зарплату 296 крб. На його утриманні були дружина і дочка28. 

Вчителі сільської місцевості не мали належного постачання про-
дуктами харчування. Наприклад, вчителі Рудківського району Дрого-
бицької області часто скаржилися, що вони в сільських крамницях не 
можуть купити продуктів першої необхідності29. 

Погано забезпечувала торговельна сітка сільських учителів хлібом, 
крупою, цукром і іншими продуктами харчування. Вчителям у ряді 
районів Житомирської області для закупівлі продуктів харчування по-
трібно було їхати за 20-40 км до районних центрів, що негативно від-
бивалося на роботі шкіл30. 

У більшості районів Київської області вчителі в основному були 
задоволені послугами сільмагу. У Бородянському районі належне по-
стачання продуктів мали більше 75 % вчителів, оскільки вони про-
живали недалеко від залізниці. У віддалених селах району (Ральське, 
Козинці, Здвижівка) постачання хлібом та іншими продуктами було 
нерегулярним. У деяких селах райспоживспілки не постачали цукор і 
муку по 3-4 місяці31. 

У 1959/1960 навч. році якісний склад учителів збільшився за ра-
хунок випускників денної та заочної форм вишів. З метою заохочен-
ня педагогів у цьому навчальному році 1569 вчителям було присвоєно 
почесне звання Заслуженого вчителя школи УРСР, 403 вчителі наго-
роджені почесними грамотами Президії Верховної Ради Української 
РСР, 23 232 вчителі нагороджені знаком “Відмінник народної освіти”, 
27 536 вчителів – Грамотами Міністерства освіти УРСР32.

У Миколаївській області 38 учителів отримали звання “Заслужений 
вчитель Української РСР”, 552 педагоги були нагороджені орденами і 
медалями, значок “Відмінник народної освіти” отримали 370 осіб, гра-
мотами Міністерства УРСР нагороджені 450 вчителів, 40 вчителів були 
занесені на Дошку пошани33.

За багаторічну і віддану працю 18 750 вчителів нагороджені орде-
нами і медалями Союзу РСР, в тому числі: орденом Леніна – 1 676 осіб, 
орденом Трудового Червоного Прапора – 1 669 осіб, орденом “Знак 
Пошани” – 2 755 осіб і медалями – 12 650 осіб34. Ці нагороди вчите-
лям були вручені на з’їзді вчителів Української РСР згідно з наказом 
Президії Верховної Ради СРСР. Річ у тім, що цих нагород в основному 
були удостоєні директори шкіл, завідувачі обласних та районних відді-
лів освіти, а от учителі у списках зустрічаються не так часто.
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За невтомну творчу працю 18 учителів Волинської області в 1962 р. 
були нагороджені орденами і медалями, 14-ти вчителям присвоєно по-
чесне звання “Заслужений вчитель УРСР”, 241 учитель, директор, за-
вуч і працівник районного відділу народної освіти нагороджені зна-
чком “Відмінник народної освіти”, почесними грамотами Міністерства 
освіти УРСР35.

У скрутному матеріальному становищі залишалися вчителі-пен-
сіонери, які після багаторічної роботи в школі позбавлялися всіх ко-
мунальних послуг36. Учителі-пенсіонери, які не працювали, вкрай по-
требували допомоги в забезпеченні паливом, освітленням, квартирами. 
Пенсіонери одержували пенсію по 500 крб, мешкаючи на приватних 
квартирах, оплачували по 50-70 крб за квартиру, 280 крб за паливо та 
42 крб за освітлення, крім цього було досить важко придбати паливо. 

Таким чином, аналіз документів засвідчує, що існуюча система аж 
ніяк не сприяла професійному зросту учителя з метою цілісного ви-
ховання учнів та творчого самовдосконалення власної особистості. 
Учитель не мав вільного часу. Його “зайнятість” не була фактором, 
який сприяв підвищенню загального рівня його гуманітарної культу-
ри. Також соціальне середовище не було сприятливим для виникнення 
бажання у випускників вузів їхати працювати за спеціальністю, осо-
бливо в сільські школи, багато з них не з’являлися на роботу за місцем 
призначення. Наприклад, тільки у 1958/1959 навч. році не прибули за 
призначенням 1 211 випускників, що створювало труднощі в навчаль-
но-виховному процесі. Школа швидко поповнювалася за рахунок тим-
часових, а іноді і випадкових у педагогіці людей, що поглиблювало її 
проблеми. Через недостатнє забезпечення вчителів житлом, паливом, 
продуктами харчування створювалася хоч і незначна, але плинність 
кадрів. Наприклад, в 1960–1961 рр. з Літинського району Вінницької 
області виїхало 32 учителі, з Уланівського району – 26, з Муровано-
Куриловецького району – 2737. У багатьох районах Харківської області, 
особливо у віддалених, також спостерігалася значна плинність кадрів 
через незадовільні житлові умови і погане постачання продуктами хар-
чування і хлібом. А ті, що там залишалися, вимушені були заводити 
домашнє господарство, що заважало роботі38. 

В період реформування освіти М. С. Хрущовим влада контролюва-
ла діяльність вчителів та їх ідеологічну спрямованість. По всій терито-
рії Української РСР проводилася робота з вчителями через різні форми 
партійної і комсомольської освіти. З упровадженням у школах полі-
технічного навчання вчителі були додатково зайняті пристосуванням 
шкіл, готували наочність, працювали над вдосконаленням своїх знань, 
більшість часу проводили на роботі навіть у літній період. Заробітна 
плата виплачувалася своєчасно, але в сільській місцевості постачання 
продуктами харчування проводилося не завжди належним чином, не 
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до кінця було вирішене питання з комунальними послугами. Хоча сис-
тема всіляко витісняла рідну мову з навчального процесу, працювала в 
межах офіційної ідеології, а фінансувалася за залишковим принципом, 
саме вчителі були тим прошарком інтелігенції, яка в і в таких важких 
умовах не зраджувала національні інтереси.
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The article deals with the issues of the teachers USSR social status in the 
second half of 1950-first half of 1960: the government's attitude to teachers' 
intelligence, control of the ideological orientation of educators, specifics of work 
and rest, financial supporting of teachers. The advantages and disadvantages of 
teacher’s work that influenced their self-development, career level and prestige of 
the profession are highlighted in the article.

Key words: teachers; the social status; the Khrushchev’s “thaw”; the reform; 
the ideology; the working conditions; the government policy.
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К. В. РОМАНОВА*

СОЮЗ УКРАЇНСЬКОГО СОКІЛЬСТВА ЗА КОРДОНОМ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ (1930-ті РОКИ)

Досліджено друковане видання Союзу українського сокільства за кордо-
ном – часопис “Український Сокіл” – як джерело інформації про діяльність 
Союзу, його членів та актуальні проблеми українського еміграційного сокіль-
ського руху в міжвоєнний період.

Ключові слова: українська еміграція; українське сокільство; часопис 
“Український Сокіл”; Союз українського сокільства за кордоном (СУСЗАК), 
Чехословаччина.

Українське сокільство, як важливий чинник формування націо-
нальної свідомості українців та їх консолідації в умовах перебування 
нації на розмежованих Російською та Австро-Угорською імперіями 
українських землях, а згодом еміграційного життя учасників визволь-
них змагань 1917–1921 рр., стало об’єктом спеціальних досліджень на 
рубежі ХХ–ХХІ ст. У центрі уваги дослідників опинилися: процес фор-
мування сокільського руху в Україні1, історія українського сокільства 
в еміграції2 та діяльність одного з ідеологів і очільників цього руху – 
Івана Боберського3. Однак вивчення історії українського сокільства 
знаходиться якщо не на початковому етапі, то принаймні має багато 
перспективних напрямів, які дослідникам ще належить розробити. Це 
певною мірою стосується Союзу українського сокільства за кордоном 
(далі – СУСЗАК), загальні відомості про який можна почерпнути з мо-
нографії С. Наріжного “Українська еміграція”4. Основним етапам ство-
рення СУСЗАКу та напрямам його діяльності присвячені статті О. Ля-
ха-Породька. 

Ще у 1920-х роках у Чехословацькій Республіці, уряд якої досить 
прихильно ставився до української еміграції, виникла низка сокіль-
ських осередків – у Празі, Подебрадах, Пршібрамі, Ржевніцях, Лібер-
ці тощо. Розвиток цих організацій сприяв утворенню у 1932 р. Союзу 
українського сокільства за кордоном як їхнього керівного органу5. Він 
координував діяльність сокільських товариств українців не лише в Че-
хословаччині, але й в інших країнах, був центром збереження україн-
ської історії, традицій, побуту, виконував функції національно-патрі-
отичного виховання українців та обстоював ідеї незалежної України6. 

* Романова Катерина Вікторівна – кандидат історичних наук, головний 
науковий співробітник відділу використання інформації документів Цент-
рального державного архіву зарубіжної україніки.
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Друкованим органом Союзу став часопис “Український Сокіл”, який 
певною мірою реалізував завдання СУСЗАКу на своїх сторінках.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (далі – 
ЦДАЗУ) зберігаються документи, що дають можливість дослідити 
укра їнський сокільський рух за кордоном, зокрема у Чехословаччині, 
де діяв СУСЗАК, а також, у меншій мірі, в інших країнах світу, де існу-
вали сокільські організації: Аргентині, Бразилії, Китаї, Франції, Югос-
лавії тощо. 

Одним із найважливіших джерел, що висвітлюють не лише діяль-
ність Союзу, але й історію та ідеологію українського сокільства в ціло-
му, є часопис “Український Сокіл”, 26 чисел якого вийшли у Празі про-
тягом 1934–1937 рр. Повна колекція чисел цього видання зберігається у 
ЦДАЗУ: у фонді 15 “Колекція журналів, газет та бюлетенів, виданих в 
Україні та за кордоном в ХІХ – на початку ХХ ст.” (у спр. № 71 (оп. 2) 
представлено всі числа, окрім 6, 10, 20, 24 та 26) та у фонді 10 “Зленко 
Петро Андрійович (1891–1954), український бібліограф та громадський 
діяч” (у спр. № 174 цього фонду відклалися відсутні у ф. 15 екземпляри 
часопису, але бракує чисел 1, 5, 8, 15, 21, 23, 25).

Частину документів з історії українського сокільського руху за 
кордоном можна знайти у справах фонду 19 “Статути, звернення, відо-
зви українських громадських об’єднань на еміграції”. Серед інших, у 
спр. № 41 “Документи (звернення, заклики, комунікат, повідомлення 
та ін.) про діяльність Союзу українського сокільства та СУПЕ7 у Празі” 
зберігаються Комунікат (ч. 4) та Звернення до прихильників україн-
ського сокільства Союзу українського сокільства за кордоном (обидва 
документи датовані 1933 р.).

Додаткова інформація про закордонне сокільство міститься в до-
кументах фонду 15 – тижневиках “Тризуб”8, фонду 8 “Захарченко Ми-
кола Іванович, український громадський діяч на еміграції, інженер-еко-
номіст”, фонду 12 (спр. № 28: “Комунікати” Товариства українських 
інженерів у ЧСР”), фонду 19 (спр. № 26: “Документи (заяви, звернення, 
комунікати, запрошення та ін.) про діяльність Комітету по вшануван-
ню пам’яті Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Пет-
люри, Товариства “Українське об’єднання в ЧСР”, УРДК9 у Празі, ін. 
громадських об’єднань та окремих осіб”, фонду 6 “Артимович Агенор 
Васильович (1879–1935), визначний український мовознавець та куль-
турно-освітній діяч”. 

Представлені у справах цих фондів документи, що містять відо-
мості про українське сокільство за кордоном, не збиралися цілеспря-
мовано з метою висвітлення історії руху. Це – або окремі друковані 
емігрантські видання, в яких часто були наявні рубрики, присвячені 
огляду життя українців-емігрантів у європейських країнах і за океаном 
і, зазвичай, у невеличких замітках могла висвітлюватися діяльність 
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українських соколів (“Тризуб”, Комунікат Товариства українських ін-
женерів у ЧСР (арк. 29зв.), “Український тиждень”, який зберігається 
у складі спр.  № 24 ф. 6 як документ, що містить інформацію про захід 
на вшанування пам’яті А. В. Артимовича), або документи у складі фон-
ду, присвяченого певній персоналії чи діяльності певних організацій. У 
першому випадку йдеться про фонд М. І. Захарченка, громадського ді-
яча, члена Управи Товариства прихильників Української господарської 
академії (УГА) в Подебрадах, який, очевидно, був симпатиком сокіль-
ського руху. Про це свідчать збережені серед інших документів запро-
шення на чесько-українські сокільські заходи у Празі. Щодо інформації 
про сокільство у документах інших організацій, зокрема, Українсько-
го об’єднання в ЧСР, то вона представляє інтерес із точки зору участі 
інших українських емігрантських товариств у підтримці українського 
сокільства за кордоном. Прикладом цього може служити Бюлетень 
Українського об’єднання, де згадується, зокрема, про його допомогу 
українським соколам у Подебрадах10.

Всі оглянуті фонди були сформовані з документів, що надійшли у 
складі Пряшівської колекції у квітні 2008 р. за сприяння генерального 
консульства України у м. Пряшів (Словаччина).

Серед означених документів, що розкривають діяльність Союзу 
українського сокільства за кордоном, часопис “Український Сокіл” по-
сідає особливе місце. Виступаючи джерелом дослідження українського 
сокільства, сам він фактично ніколи не ставав об’єктом окремого де-
тального вивчення, на яке, безумовно, заслуговує.

Перше число “Українського Сокола” вийшло 10 лютого 1934 р. – 
напередодні 40-річчя з дня заснування “Сокола-Батька” – товариства, 
що виникло у Львові та стало основоположником усього українського 
сокільського руху. Тип друкованого видання був визначений як “одно-
днівка”. З 2 по 9 число “Український Сокіл” видавався як листок Союзу 
українського сокільства за кордоном, а з 10 по 26 число – як часопис.

Як і в цілому СУСЗАК, який на ведення своєї діяльності не отриму-
вав жодних субвенцій і здійснював її виключно на внески своїх членів 
та добровільні пожертви громадян11, так і “Український Сокіл” вида-
вався за рахунок передплатників і благодійників. Редакція публікувала 
звернення до читачів із проханням наперед передплачувати часопис 
та жертвувати на пресовий фонд12. Свідченням того, що українська 
емігрантська інтелігенція, принаймні у Чехословаччині, підтримувала 
видання, є числа часопису, що зберігаються у ЦДАЗУ. Зокрема, пе-
редплатником “Українського Сокола” був Петро Зленко13, який вказа-
ний як адресат на екземплярах часопису, що становлять окрему справу 
фонду. Так само на деяких екземплярах часопису, що зберігаються у 
фонді 15 ЦДАЗУ, вказано ім’я одержувача: dr. K. Osaulenko. Йдеться 
про викладача Української господарської академії Костя Осауленка, ін-
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женера, доктора технічних наук, приват-доцента економічної політики 
та члена Союзу організацій інженерів українців на еміграції14.

Крім цього, українці-емігранти робили грошові внески до пресово-
го фонду, про що свідчать повідомлення у часопису, в яких наводився 
поіменний перелік жертводавців15.

Відповідальним редактором видання з 1 по 17 числа був Платон Ці-
сар, з 18 і до останнього – Яків Якубівський. Інформації про цих людей 
обмаль. Відомо, зокрема, що Платон Мусійович Цісар (1894–?) наро-
дився в Умані Київської губернії. 1914 р. був мобілізований, з 1917 р. 
до 25 серпня 1922 р. служив в армії УНР. Був інтернований у таборі 
Стржалково, звідки втік до Німеччини, а потім – до Чехословаччини, 
де увійшов до управи СУСЗАКу і деякий час був його старостою16.

Ще менше відомостей про Якова Якубівського. Відомо лише, що 
він був лікарем17, перебуваючи у Чехії, входив до Спілки українських 
лікарів у Празі, публікувався у львівському “Лікарському віснику”, та, 
як і П. Цісар, був членом управи СУСЗАКу та його скарбником18.

Якість змісту часопису забезпечували його автори: Іван Бобер-
ський, Василь Прохода, Платон Цісар, Франтишек Коргонь, Володи-
мир Дараґан, письменник Улас Самчук, поет Олекса Стефанович та 
інші. Допускалися передруки з інших видань, найчастіше львівських 
“Сокільских Вістей”, заснованих І. Боберським ще 1907 р., випуск яких 
відновився у 1928–1939 рр. Найактивнішими дописувачами “Україн-
ського Сокола” були І. Боберський та В. Прохода.

Івана Миколайовича Боберського називають піонером у розбудові 
української системи тіловиховання та батьком українського сокільства. 
Навіть перебуваючи в еміграції, І. Боберський не припиняв своєї діяль-
ності, спрямованої на підтримку та розвиток спортивного виховання 
українців, зокрема, обстоюючи їх право брати участь в олімпійських 
іграх 1936 р. та 1940 р.

Василь Хомич Прохода – підполковник армії УНР, історик, публі-
цист. Уже в Чехословаччині закінчив Українську господарську ака-
демію у Подебрадах, здобувши фах “інженер-лісівник”. Брав активну 
участь у суспільному житті української еміграції, був, зокрема, старо-
стою СУСЗАКу, починаючи з 1931 р., коли Союз тільки створювався, 
і до 1932 р., та у 1937–1938 рр.19

Аналізуючи часопис “Український сокіл” як джерело інформації 
про Союз, можна виділити такі основні теми:

– діяльність управи СУСЗАКу;
– поточне життя українського сокільства за кордоном;
– сокільські з’їзди, здвиги (зльоти) та ін. заходи.
Діяльність управи СУСЗАКу висвітлювалася у рубриці “Оповістки 

Управи Союзу”. Зазвичай управа інформувала про поточні питання ді-
яльності сокільських гнізд (осередків) і Союзу, на кшталт повідомлень 
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про правила пересилання грошей для СУСЗАКу; видатки та прибутки; 
публікувала переліки благодійників і оголошення про засідання управи 
або проведення спільних сокільських вправ, а також витяги з різних 
обіжників із вказівками стосовно ведення сокільської діяльності. Зо-
крема, у першому числі часопису управа СУСЗАКу закликала подво-
їти кількість руховиків у гніздах та вдосконалюватися у сокільських 
вправах20.

Власне, поширення руху серед українців діаспори було головним 
завданням та однією з найбільших проблем сокільства. Причиною не-
виконання цього завдання були, передусім, умови еміграційного життя, 
на що вказувалося у тому ж першому числі “Українського сокола”: “Не-
сталість місця побуту багатьох земляків, значна втома великої частини 
недавніх учасників української визвольної боротьби, еміґраційні злидні 
та постійна переобтяженість ріжними громадськими обовязками біль-
шости найактивніших сокільських працівників – викликали найбільші 
перешкоди щодо зросту сокільської праці поміж українцями-еміґранта-
ми. Погане відживлення соколів-еміґрантів, переобтяження фаховими 
студіями соколів-студентів або необхідність віддавати більшість часу 
заробітковій (і здебільшого поденно-фізичній) праці на ріжних місцях, 
разом із іншіми причинами в звязку з загальним положенням українця 
на чужині, – нерідко знесилювали й цілковито відштовхували від ак-
тивної сокільської праці навіть найкращих руховиків”21. 

Хоча були й позитивні приклади: завдяки активності колишнього 
подебрадського інженера Йосипа Шкеди, який змушений був переїхати 
до Аргентини, сокільство поширилося й серед українців-емігрантів цієї 
латиноамериканської країни22.

Постійна рубрика “З життя українських Соколів на чужині” висвіт-
лювала сокільське життя не лише у Чехії, але й в інших країнах сві-
ту – Аргентині, Бразилії, Китаї, Латвії, Угорщині, Франції, Югославії. 
Як правило, це були короткі повідомлення, надіслані кореспондентами 
з-за кордону, де повідомлялося про процес поширення сокільства серед 
тамтешніх українців, створення сокільських організацій, проведення 
різноманітних заходів – не лише спортивного характеру, а й культур-
но-просвітницького (академій, вистав, вечорів), а також про проблеми, 
з якими доводилося стикатися активістам руху. 

Узагальнені проблеми українського закордонного сокільства та в 
цілому української руханки, у тих чи інших формах реалізованій у со-
кільській, пластовій та січовій діяльності, представлені в статті “Бо-
люча справа”23. Йшлося, насамперед, про нерозуміння багатьма укра-
їнцями значення руханки як явища національно-суспільної ваги, а не 
лише як індивідуального прагнення до фізичного здоров’я. Крім цього, 
за чотири десятиліття історії українського сокільства українці не спро-
моглися створити центральної установи, яка б координувала розвиток 
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і співпрацю національних руханково-спортивних організацій, таких як 
“Сокіл”, “Пласт”, “Січ”, а також встановити контакти з відповідними 
міжнародними організаціями. У статті зазначається, що причиною цьо-
го не можна вважати бездержавність українців – адже чехи стали чле-
нами європейської тіловправної федерації у 1905 р., ще не маючи окре-
мої держави. Таким чином, головна проблема полягала у недостатній 
активності членів українських сокільських товариств у Чехословаччині 
та інших країнах світу.

Паралельно з критичними зауваженнями часопис містить матеріа-
ли, які, навпаки, ілюструють досить активну діяльність членів емігра-
ційного сокільського руху, які брали участь у міжнародних сокільських 
здвигах (зльотах), організовували з’їзди, різноманітні заходи у місце-
вих осередках. 

Так, у 1932 р. українські соколи взяли участь у ІХ Всесокільському 
здвизі у Празі24. Аби достойно представити Україну на цьому зльоті 
та показати, що “живе Українська Нація і в біді та недолі підготовляє 
активних борців за свою незалежність”25, українцям довелося витратити 
25 тис. чеських крон. Більшу частину видатків – а саме 20 тис. – вда-
лося назбирати завдяки самим соколам та прихильникам сокільського 
руху26, але 5 тис. крон Українське сокільство заборгувало різним фір-
мам та особам. У зв’язку з цим СУСЗАК звертався окремим листом до 
симпатиків сокільства з проханням допомоги у погашенні цього боргу27.

У 1932 р. та 1933 р. відбулися І та ІІ з’їзди СУСЗАКу. Оскільки 
“Український Сокіл” почав виходили лише у 1934 р., інформацію, 
зокрема, про ІІ з’їзд Союзу, можна знайти в Комунікаті СУСЗАКу 
(1933 р.), який до заснування часопису виконував функцію друкова-
ного органу Союзу. У цьому документі повідомлялося про час і місце 
проведення з’їзду та його програму28.

У грудні 1934 р. у Празі відбувся ІІІ з’їзд Українського сокільства 
за кордоном29. Привітання його учасникам від Івана Боберського, в 
якому наголошувалося на важливості фізичного здоров’я для майбут-
нього нації та йшлося про непрості умови життя українських соколів 
під польською владою, було опубліковане у 7-му номері “Українського 
Сокола”30. А в наступному числі були вміщені витяги з реферату І. Бо-
берського, зачитаного на з’їзді. Автор, зокрема, вважав, що “руханкові 
товариства… повинні гуртувати молодь і старших оподалік від яких 
будь партійницьких одмін” та поширювати вправи серед усіх верств 
громадянства, а також накопичувати досвід – власний і чужий31.

26 січня та 6 грудня 1936 р. у Празі відбулися ІV та V з’їзди Союзу. 
У 1732 та 2233 числах “Українського Сокола” були надруковані досить 
розлогі звіти про перебіг заходів. З’їзди, як зазначалося в оглядах, но-
сили суто діловий характер: заслуховувалися звіти про діяльність гнізд 
на місцях, передусім спрямовану на поширення сокільства, було обра-
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но нових членів до Управи СУСЗАКу. На ІV з’їзді ухвалили програму 
подальшої діяльності Союзу, зокрема: продовжити об’єднання україн-
ських соколів за кордоном; щомісяця видавати “Український Сокіл”, 
для чого утворити Гурток фундаторів пресового фонду; надалі брати 
участь у зльотах і святах чеського сокільства; організувати поїздку ба-
жаючих на ХІ літні Олімпійські ігри у Берліні; просити І. Боберського 
при потребі “заступати українських руховиків та спортовців на Олім-
пійському міжнародному конгресі”34; постійно підтримувати зв’язок із 
“Соколом-Батьком” тощо. Серед важливих ухвал V-го з’їзду: активіза-
ція пропаганди української руханкової діяльності; підготовка до Крає-
вого здвигу Українського сокільства за кордоном у 1938 р., а також до 
участі у Х Всесокільському здвизі у Празі35 тощо.

У 26-му числі “Українського Сокола” за грудень 1937–січень 
1938 рр.36 був опублікований звіт про VІ з’їзд СУСЗАКу, який не від-
різнявся від попередніх. Але сам з’їзд був останнім, власне, як і цей 
випуск часопису, що було зумовлено напруженням політичної ситуації 
у Чехословаччині через втручання Німеччини у внутрішні справи дер-
жави.

Окремі матеріали часопису присвячувалися заходам, що їх прово-
дили сокільські організації в різних місцях. Так, детальний опис сокіль-
ських товариських сходин у чеському містечку Пардубицях у жовтні 
1935 р. наведено у статті “Український Сокіл в Пардубицях”37. Очевид-
но, це була помітна подія в сокільському житті. Участь у заході, під час 
якого місцевим українським соколам було урочисто передано прапор 
Товариства Українського Сокола38, взяли П. Цісар і В. Прохода39.

Про з’їзд українських соколів Герцеговини, де відзначався 10-річ-
ний ювілей активної діяльності Мостарської сокільської округи, пові-
домлялося у статті “Сокільське відродження села в Югославії” за ав-
торством місцевого кореспондента Івана Будза40.

Серед інших тем, що цікавили видавців часопису, були також: іс-
торія українського сокільства; ідеологічні та організаційні засади со-
кільского руху; діяльність Сокола-Батька; поточне життя українсько-
го сокільства на західноукраїнських землях; руханка як дисципліна; 
пам’ятні та значущі для українців події та дати; поетичні твори, при-
свячені українським соколам.

Загалом, джерелознавчий аналіз “Українського Сокола”, як дру-
кованого органу СУСЗАКу, дозволяє, по-перше, визначити коло про-
блем, актуальних для керівників і членів Союзу; по-друге, окреслити 
перспективні теми майбутніх досліджень українського сокільства в 
еміграції, в тому числі присвячених окремим персоналіям – учасникам 
руху, вивченню зв’язків української інтелігенції та українського сокіль-
ства 1920–1930-х рр., а також зв’язків між українським сокільством за 
кордоном та сокільськими товариствами Західної України тощо.
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сько-політична організація української еміграції у Чехословаччині. Створений 
1925 р. у Празі з метою проведення культурної і політично-освітньої діяльнос-
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ті як для своїх членів, так і широкого загалу української еміграції (Власенко 
В. М.  Звіт про науково-дослідну роботу. Актуальні питання регіональної істо-
рії України / В. М. Власенко. – Суми, 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://elkniga.info/book_351_glava_7_1.1_Ukra%D1%97nskijj_respubl% 
D1%96kans.html).

10 ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 26, арк. 14.
11 Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця … – С. 273.
12 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 24зв.
13 Петро Андрійович Зленко (1891–1954), український публіцист, редак-

тор, бібліограф, книгознавець, педагог, громадський діяч (детальніше див.: Му-
шинка М. І.  Енциклопедія сучасної України / М. І. Мушинка. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/ search_articles.php?id=16321). – 
Назва з екрана.

14 Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця… – С. 127, 237.
15 Див., наприклад: ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 24зв., 30зв., 32зв.
16 Див.: Коваль Роман. Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного 

Яру і Чорного лісу / Роман Коваль. – К., Вінниця, 2006. – [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlife.org/main/evshan/kuli39.htm. – Назва 
з екрана.

17 Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця... – С. 220, 222. Ін-
формацію про фах Я. Якубівського можна знайти й на шпальтах “Українсько-
го Сокола”, де, наприклад, розміщено оголошення про прийом відвідувачів 
спеціалістом дитячих хвороб, доктором медицини Я. Якубівським (ЦДАЗУ, 
ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 14).

18 ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 7.
19 У ЦДАЗУ зберігаються окремі документи творчої діяльності В. Про-

ходи (ф. 13, оп. 4).
20 ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 4, арк. 2зв.
21 Там само, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 1зв.–2.
22 Там само, арк. 2.
23 Там само, арк. 25–25зв.
24 Там само, арк. 2.
25 Там само, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 20.
26 У звіті про прибутки Управи СУСЗАКу наводиться ім’я Андрея Шеп-

тицького як одного з жертводавців, завдяки яким українські соколи змогли 
взяти участь у ІХ Всесокільському здвизі (ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, 
арк. 32зв.). Допомогу українцям надало також Українське Об’єднання в ЧСР, 
яке й раніше сприяло діяльності українських соколів, свідченням чого є Бюле-
тень організації від 1929 р., де йшлося про клопотання Управи Об’єднання пе-
ред Міністерством Закордонних справ ЧСР щодо участі подебрадських укра-
їнських соколів у сокільському злеті у Пльзні (ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 26, 
арк. 14).

27 ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 20.
28 Там само, арк. 6–7.
29 Там само, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 11.
30 Там само.
31 Там само, арк. 13–13зв.
32 Там само, арк. 27 зв.–28зв.
33 Там само, арк. 36 зв.–37зв.
34 Там само, арк. 28зв.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ96

35 Там само, арк. 37–37зв.
36 Там само, ф. 10, оп. 1, спр. 174, арк. 76–76зв.
37 Там само, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 26.
38 Детальний опис прапора можна знайти у виданні “Сокіл-Батько: Альма-

нах”, де, зокрема, вказано, що на прапорі малинового кольору з одного боку 
має бути зображений лев на синьому полі, а з іншого – портрет одного з укра-
їнських гетьманів (Сокіл-Батько: Альманах… – С. 12).

39 Короткий звіт про цей захід міститься також у газеті “Український тиж-
день” від 4 листопада 1935 р. (ЦДАЗУ, ф. 6, оп. 1, спр. 24, арк. 11зв.).

40 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 29–29зв.

There is studied print edition of Sokil Ukrainian Union abroad – “Ukrainian 
Sokil” journal – as a source of information on the activities of the Union, its members 
and relevant issues of Ukrainian emigration Sokil movement in the interwar period.

Key words: Ukrainian emigration; Ukrainian Sokil; the “Ukrainian Sokil” 
journal; Sokil Ukrainian Union abroad, Czechoslovakia.
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УДК 930.2:94(477.83/.86) “1941/1944”

Р. П. САВІЦЬКИЙ*

НАЦИСТСЬКА ОКУПАЦІЯ ГАЛИЧИНИ В 1941–1944 рр. 
(ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ)

Здійснено аналіз особливостей і провідних тенденцій в організації дже-
релознавчих студій проблеми нацистської окупації Галичини (1941–1944 рр.) 
в радянський період (1945–1991 pр). Охарактеризовано діяльність архівів, що 
зберігають документи періоду “нового порядку” в Галичині; подано огляд 
збірників документів, що розкривають особливості нацистської окупації Га-
личини; проаналізовано теоретико-методологічну базу археографічних дослі-
джень.

Ключові слова: нацистська окупація Галичини; радянська археографія; 
“новий порядок”; джерелознавчі студії.

Вивчаючи історію Другої світової війни загалом чи окремих її 
аспектів зокрема, не можна ігнорувати величезний пласт історичних 
досліджень, що вийшли у світ у радянський період (1945–1991 рр.). 
Зважаючи на політичну ситуацію, що була притаманна тоталітарному 
режиму, археографічні дослідження цього періоду характеризуються 
певною тенденційністю та відсутністю наукового плюралізму. Проте 
це зовсім не нівелює значення праці тогочасних науковців та архів-
них працівників, а для сучасних археографів актуальним є питання 
доповнення та перевидання (без упущень “незручних”) архівних до-
кументів, що розкривають особливості нацистської окупації Галичини 
(1941–1944 рр.).

Метою статті є розкриття особливостей джерелознавчих студій на-
цистської окупації Галичини в радянський період. У ході реалізації по-
ставленої мети визначено основні завдання, а саме: аналіз діяльності 
організаційних інституцій, що зберігали та опрацьовували документи 
періоду “нового порядку” в Галичині, огляд збірників документів, що 
розкривають особливості нацистської окупації Галичини; аналіз теоре-
тико-методологічної бази археографічних досліджень.

Об’єктом дослідження є радянська археографія (1945–1991 рр.) 
нацистської окупації Галичини (1941–1944 рр.). Предмет дослідження 
складає виявлення закономірностей, особливостей і провідних тенден-
цій в організації археографічної діяльності щодо висвітлення нацист-
ської окупації Галичини в радянський період. 

* Савіцький Роман Петрович – аспірант кафедри історіографії і джерело-
знавства Інституту історії, політології і міжнародних відносин Вищого дер-
жавного навчального закладу “Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника”.

© Р. П. Савіцький, 2016
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Перші огляди опублікованої джерельної бази, що розкривають 
проблему нацистської окупації, були здійснені ще у радянський період 
(П. П. Гудзенко1, В. В. Кузьменко2 та Г. Я. Сергієнко3). На сучасному 
етапі дослідження обраної нами теми здійснюється через призму діяль-
ності архівів (Ю. А. Прилепішева4, Н. М. Христова5 та І. М. Мищак6), а 
також за допомогою висвітлення документальних публікацій в Україні 
з історії Другої світової війни (С. С. Макарчук7). Крім того, аналізу іс-
торіографічного та археографічного масиву інформації, що розкриває 
особливості окупаційного режиму в Галичині, присвячені відповідні 
розділи дисертацій сучасних науковців (Н. В. Антонюк8, А. В. Болянов-
ський9, В. І. Лаврищук10, В. В. Старка11, Г. В. Стефанюк12, С. С. Яким13 
та інші). 

На нашу думку, джерелознавчі дослідження проблем нацистської 
окупації Галичини (1941–1944 рр.) в радянський період здійснювалися 
на кількох взаємопов’язаних рівнях. По-перше, це було накопичення ін-
формації, її оформлення та диференціація носіїв джерельної інформації 
в архівних установах, бібліотеках, науково-дослідних інститутах, ство-
рення пошукових систем та публікація довідників. По-друге, приклад-
ний аналіз текстів, джерелознавча вибірка і, як підсумок, публікація 
їхніх результатів у різноманітних хрестоматіях, збірниках документів 
тощо. На третьому рівні вирішувалися питання теоретико-методоло-
гічного характеру (правила видання документів, питання класифікації 
джерельної бази та специфічних методів дослідження обраної галузі). 

Великий документальний масив періоду нацистської окупації Га-
личини був переданий в обласні архіви та їхні філії (Львів, Дрогобич, 
Стрий, Станіслав, Тернопіль і Кременець). Окрім того, деякі докумен-
ти були передані до центральних архівів. Зокрема, до Центрального 
державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва 
УРСР (м. Київ, м. Харків; сьогодні – Центральний державний архів ви-
щих органів влади та управління України) та до відділу “А” МДБ УРСР 
(сьогодні – Галузевий державний архів Служби безпеки України). До-
ступ до цих документів був обмежений, і, відповідно, більша їх частина 
не використовувалася як матеріал для науково-дослідницької праці.

У перші післявоєнні роки відбувалося оформлення джерельної бази 
у фонди, описи та справи. Щодо роботи Держархіву Львівської області, 
то, як зазначає дослідник В. М. Кислий, “архів у післявоєнний пері-
од продовжив збір архівних документів та розпочав науково-технічне 
опрацювання наявних фондів. Практично це виглядало так: кожному 
працівникові видавалася певна, досить значна, кількість документів, 
які він аркуш за аркушем мав розібрати, визначивши фондову прина-
лежність та хронологічні рамки. Після цього аркуші формувалися в 
окремі справи. Справам надавалися відповідні заголовки та складалися 
підсумкові засвідчуючі записи. Завершальним етапом цієї роботи було 
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складання описів на основі вже сформованих справ. Така громіздка і 
доволі складна робота велася впродовж 40–60-х років ХХ ст. Протягом 
цього періоду покращилися умови фізичного зберігання документів: 
згідно з правилами, визначалися місця зберігання документів – схови-
ща, по можливості кожна справа поміщалася в окрему обкладинку, всі 
аркуші у справі нумерувалися олівцем”14.

Детальну інформацію щодо археографічної роботи у Держархіві 
Станіславської (нині – Івано-Франківської) області знаходимо на сай-
ті Держархіву Івано-Франківської області: “У повоєнні роки архівісти 
Д. М. Месінг, В. С. Кучна, С. М. Галазика, П. Т. Осадча, Л. А. Кири-
люк, І. І. Строумова, Т. А. Дюкова та ін. під керівництвом П. В. Су-
пруна, Г. М. Педашенко, В. В. Фірсова, І. Л. Гакера, С. А. Шмирьова, 
Л. А. Підгайчук, М. П. Кухтара провели роботу з упорядкування та 
науково-технічного опрацювання документів архіву, які надійшли в 
основному в розсипу або в фасцикулах (великих зв’язках непідшитих 
документів). […] Збірник документів “Німецько-фашистські окупан-
ти на Станіславщині та боротьба з ними за вигнання з області (1941–
1944 рр.)” та “Хронологічний довідник про тимчасову окупацію ні-
мецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Станіславської 
області і звільнення їх Радянською Армією (1941–1944 рр.)”, підготов-
лені архівістами в 1948–1950 рр., хоча й не були з невідомих причин 
опубліковані, стали дуже цінними для дослідників і популярними серед 
них посібниками з історії краю в період Другої світової війни”15.

Подібна організаційна робота проводилася і в архівних установах 
Тернопільщини. “Після звільнення Тернополя у середині квітня 1944 р. 
державний архів області був однією з перших установ, яка відновила 
свою діяльність, а в кінці 1944 р. почали працювати і 20 райдержар-
хівів. У цей час в держархіві області знаходилося 73 фонди, 533858 
справ, у міських та райдержархівах – 36 фондів, 5367 справ, 7790 кг до-
кументів розсипом. Перед архівістами Тернопільщини постало завдан-
ня пошуку придатних під архіви приміщень, збирання та концентрації 
в них документів і друкованих видань. У червні 1944 р. створено філіал 
держархіву області у м. Кременець, документи якого в лютому 1946 р. 
було передано до обласного архіву в Тернополі. До кінця 1944 р. терно-
пільськими архівістами під керівництвом директора держархіву області 
Михайла Анзіна було зібрано 2943 зв’язки документів, 11987 кг їх роз-
сипом, 2010 книг різними мовами, а також фотодокументи. У 1947 р. 
повністю сформувалася мережа архівних установ області і на початок 
1948 р., крім обласного архіву, діяли 38 районних і 2 міських архіви у 
Тернополі та Кременці”16. 

Таким чином, можна стверджувати, що у перші повоєнні роки від-
бувалося відновлення діяльності обласних архівів. Документи періоду 
нацистської окупації (і не тільки) надходили в архів у вигляді розсипу, 
тому завданням архівістів було систематизувати та впорядкувати їх.
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Наступним рівнем в організації джерелознавчих студій проблеми 
нацистської окупації Галичини, на нашу думку, було здійснення дже-
релознавчої вибірки та публікація її результатів. Тут важливо звернути 
увагу на ті ключові ідеї, які радянська археографія обґрунтовувала з 
допомогою публікації документів і які ставали частиною офіційної іс-
торіографії та ідеології.

Стосовно публікації документальних даних у радянський період 
слушною є думка О. Є. Лисенка. У статті “Історіописання Другої сві-
тової війни як самостійна субдисципліна” (2010) він зазначає: “Незва-
жаючи на те, що воєнний період став “ударною будовою” ідеологів та 
істориків, керівництво країни не поспішало відкривати архіви і таєм-
ниці, суворо дозуючи інформацію, яка з’являлась у друкованих видан-
нях. На пальцях однієї руки можна перелічити документальні видання 
(найвідоміші з них – російськомовні збірники документів і матеріалів 
“Преступные цели – преступные средства” (М., 1968), “Совершенно 
секретно! Только для командования. Стратегия фашистской Германии 
в войне против СССР” (М., 1967), кількаразово перевиданий “Нюрн-
берзький процес” та тритомна “Советская Украина в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945” (К., 1985)”17.

Окрім того, наукове значення мають збірники опублікованих доку-
ментів, зокрема, “Львівщина у Великій Вітчизняній війні (1941–1945). 
Збірник документів і матеріалів”18 та “Німецько-фашистський окупа-
ційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів”19. На нашу 
думку, укладачі цих праць акцентували увагу читача на кількох про-
відних ідеях: а) “звірства фашистів”; б) “героїчна боротьба радянських 
партизанів”; в) “діяльність комуністів та комсомольців у підпіллі”; 
г) “українські націоналісти та УГКЦ – “прихвостні фашизму”. Варто 
зауважити, що уже у самому формулюванні ці ідеї звучали публіцис-
тично та художньо, що зменшує їх наукове значення. 

Найбільш помітною була теза про “звірства фашистів”, що роз-
кривала злочини окупаційної влади у Галичині. Наприклад, у збірнику 
“Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945” 
у першому томі опублікований документ № 244 “Сообщение совин-
формбюро о зверствах фашистов во Львове” від 8 серпня 1941 р., в яко-
му зазначено: “В советское информбюро поступили многочисленные 
заявления и письма от группы львовских жителей, пробравшихся 
при помощи партизанских отрядов из г. Львов на территорию, за-
нятую частями Красной Армии. Все эти граждане были очевидцами 
неслыханных, чудовищных зверств немецких фашистов над мирным 
населением советского города. Свидетельства львовских граждан, жив-
ших несколько дней в оккупированном немцами городе, неопровержи-
мо доказывают, что гитлеровцы сознательно истребляют население, за-
хваченное немецко-фашистскими войсками […]. Учительница средней 
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школы т. А. К. Ковальская рассказывает в своем заявлении: “Львов – 
старинный город. Он много видел на своем веку, но зверства фашистов 
затмили все, что когда-либо творилось в стенах древного города…”20.

Документ під № 247 від 23 серпня 1941 р. “Директива рейхсми-
нистра оккупированных восточных областей о введении чрезвычайных 
карательных мер к местному населению” також висвітлює жорстокість 
окупантів та подає перелік злочинів, за скоєння яких передбачалася 
смертна кара21.

Безсумнівно, німецька окупаційна влада проводила надзвичайно 
жорстоку, нелюдську політику на окупованих землях. У публікаціях 
добре розкриваються злочини проти людяності та економічні злочини. 
Радянська археографія справедливо викриває цю жорстокість, наводя-
чи масу даних. Поряд із тим, із зрозумілих політичних мотивів не по-
дається інформація про злочини радянської адміністрації, яка покидала 
захоплені німецькими військами землі.

Для розкриття ідеї “звірства фашистів” упорядники документаль-
них видань мали масу фактажу, оскільки фіксація злочинів здійснюва-
лася організовано. Ще в ході війни було прийнято “Указ Президиума 
Совета СССР об образовании чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний фашистских захватчи-
ков и их сообщников и причиненного ими ущерба…” (від 2 листопада 
1942 р.)22 . Відповідно до цього указу створювалися Надзвичайні дер-
жавні комісії, які встановлювали розмір збитків, завданих окупаційною 
владою. Документи проведених досліджень були передані в архіви і 
сьогодні залишаються важливою часткою джерельної бази нацистської 
окупації Галичини23. 

Наступна теза – “героїчна боротьба радянських партизанів” – ви-
світлювалася, насамперед, завдяки публікації звітів, політдонесень, ди-
ректив Українського штабу партизанського руху (УШПР) та інших до-
кументів. Типовим є витяг з газети “Новини дня” від 20 грудня 1943 р.: 
“Партизани, що оперують в районі Львів – Тернопіль, спалили у верес-
ні-жовтні 59 скирт збіжжя, призначеного для вивезення в Німеччину 
(до 176 вагонів збіжжя) та 5 скирт сіна (близько 260 т.). Знищено вщент 
4 німецькі фільварки та одну молочарню. Зіпсовано у німецьких філь-
варках 7 тракторів та декілька сільськогосподарських машин. 26. ІХ 
виколієно ворожий поїзд із збіжжям на лінії Львів – Кам’янка – Стру-
милова за залізничною станцією Руданці. 29. ІХ виколієно військовий 
ешелон з вен грами на лінії Львів – Самбір біля станції Конюшки. 
30. ІХ ушкоджено залізничний міст на лінії Львів – Красне. 17. Х пу-
щено під укіс військовий ешелон між Cкварявою і Княжим, при цьому 
знищено 3 вагони. Перерва в русі 7 год. 30 хв.”24.

Зважаючи на активну діяльність у дистрикті Галичина українсько-
го націоналістичного та польського визвольних рухів, а також адек-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ102

ватні заходи окупаційних органів влади, радянській стороні важко 
було вести підпільну агітацію на свою користь. Фактично така агіта-
ція не могла впливати на формування громадської думки, оскільки у 
пам’яті населення краю ще “свіжими” були спогади про особливості 
радянської окупації Галичини (1939 – 1941 рр.). Проте у збірниках до-
кументів, опублікованих в радянський період, містяться відомості про 
діяльність підпільних радянських антифашистських організацій. Підбір 
матеріалів здійснено так, щоб розкрити ще одну ідею, яку ми умов-
но називаємо “діяльність комуністів та комсомольців у підпіллі”. Зо-
крема, характерною у цьому ракурсі є публікація програми діяльності 
організації “Визволення України”, яка ставила перед собою наступні 
завдання: “1. Вести антифашистську пропаганду серед населення [...]. 
2. Вишукувати серед робітників, селян і інтелігенції прихильників Ра-
дянської влади і об’єднувати їх в організацію […]. 3. В міру зростання 
організації утворювати з її членів партизанські загони […]. 6. Залучати 
до організації також і євреїв, яких систематично переслідують і нищать 
гітлерівські банди […]”25.

Загалом, “звірства фашистів” та радянський партизанський рух 
у Галичині були менш потужними у порівнянні з Рейхскомісаріатом 
“Україна”. Для прикладу, в четвертому розділі другого тому праці “Со-
ветская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 
рр.”, що опублікований під назвою “Злодеяния фашистских захватчи-
ков на временно оккупированной територии республіки”, немає жодно-
го документа, який стосується території дистрикту Галичини26. Оскіль-
ки злочини фашистів, партизанська та “комуністично-комсомольська” 
боротьба у Галичині були не такими інтенсивними як у інших окупо-
ваних районах, то про дистрикт згадувалося лише побіжно. Проте для 
критики діяльності українських націоналістів та УГКЦ саме цей регіон 
давав “найбагатший” джерельний матеріал. 

Окрім трьох названих вище ідей, у радянських збірниках докумен-
тів простежується ще одна ідея – “українські націоналісти та УГКЦ – 
“прихвостні фашизму”. Щоб акцентувати увагу читача на цій ідеї, мате-
ріал структурувався відповідним чином. Наприклад, третій розділ праці 
“Львівщина у Великій Вітчизняній війні (1941–1945)” отримав назву 
“Українські буржуазні націоналісти та уніатська церква на службі ні-
мецько-фашистських загарбників”27. У документах наголошувалося на 
співпраці ОУН, УПА з окупаційною владою: “[…]а) Бандерівська гру-
па повністю і беззастережно виявляє солідарність з усіма німецькими 
інтересами [...] б) ОУН – бандерівська група надає в розпорядження ні-
мецької сторони, що веде переговори, зібраний своєю розвідкою аген-
турний матеріал проти поляків, комуністів і більшовизму з тим, щоб 
використати його для проведення каральних операцій. в) ОУН – бан-
дерівська група самовільно не проводить ніяких дій проти польських 
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провокацій і терору, спрямованих проти українців. Їй цілком достатньо 
повідомити німецьку сторону, що веде переговори, поляків щодо укра-
їнців і німців”28.

Подібна негативна критика подавалася і щодо діяльності греко-ка-
толицької церкви. Для створення негативного образу свого опонента 
офіційна радянська археографія висувала ряд аргументів. Найбільш за-
гально вони подаються у довідці “про антирадянську націоналістичну 
діяльність греко-католицького уніатського духовенства”: “У 1941 р. з 
вторгненням фашистських окупантів на територію Львівської області 
греко-католицька церква під керівництвом єпископату, на чолі якого 
стояв митрополит А. Шептицький, […] керуючись вказівками Ваті-
кану, фашистської влади та її підсобників – українських буржуазних 
націоналістів, відкрито виступала проти Радянської влади. Початком 
антирадянської пропаганди було архіпастирське послання митрополита 
Шептицького всьому духовенству і віруючим першого липня 1941 р., 
в якому він закликав визнати український націоналістичний уряд і дя-
кував німецько-фашистському командуванню за “визволення” […] В 
організованому фашистами […] українському центральному коміте-
ті (УЦК) священики греко-католицької церкви брали найактивнішу 
участь, по суті були на службі фашистських окупантів як підсобни-
ки, використовуючи свій вплив […] Це підтверджується тим, що із 32 
делегатур УЦК в районах області 15 очолювали священики уніатської 
церкви […] У 1943 р. під час створення німцями дивізії СС “Галичина” 
священики уніатської церкви взяли у цій справі активну участь, ви-
ступаючи в ролі агітаторів серед молоді, вербуючи її в цю дивізію для 
боротьби з наступаючою Червоною Армією”29. 

Теоретико-методологічні питання в історичній науці радянсько-
го періоду обмежувалися офіційним матеріалістичним світоглядом, 
що стримувало прогрес у цій сфері. Теорія джерелознавства у цьому 
сенсі не була винятком. Проте у радянський період вийшла друком 
доволі значна кількість досліджень, що розкривали різноманітні при-
кладні питання археографії. Вдалий аналіз цього історіографічного ма-
сиву було здійснено у 2003 р. Ю. А. Прилепішевою та оформлено у 
першому розділі дисертаційного дослідження30. Зокрема, як зазначає 
Ю. А. Прилепішева, теоретико-методологічні питання археографії роз-
робляли: С. Н. Валк, О. І. Галенко, Є. М. Добрушкін, В. О. Кондра-
тьєв, О. Ф. Козлов, Б. Г. Літвак, М. С. Селезньов, А. Д. Степанський, 
Є. М. Тальман, С. О. Шмідт31. Проте аналіз археографічної роботи щодо 
дослідження періоду Другої світової війни у їхніх працях здійснювався 
побіжно, тільки в контексті більш об’ємних тем. 

Окрім того, якщо говорити про особливості радянської археогра-
фії (у розумінні наукової видавничої діяльності) загалом, то варто за-
уважити, що вона була внормована на законодавчому рівні. У 1945 р. 
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побачили світ “Основные правила публикации документов Государ-
ственного архивного фонда Союза ССР”, які систематизували головні 
положення, що охоплюють процес підготовки видань – від виявлення 
та відбору документів до складання науково-довідкового апарату. “Пра-
вила издания исторических документов”, що вийшли друком у 1955 р., 
затвердили ілюстративно-хрестоматійний метод відбору документів, 
який допускав “виправлення” в їхньому тексті, що на практиці призве-
ло до безпідставного вилучення окремих частин джерел. У Правилах 
1969 р. сформулювано вимоги щодо підготовки видань залежно від їх 
типів і видів, висвітлювалася методика роботи з різними джерелами, 
систематизація всіх видів, типів та форм видань в єдину систему. Осно-
вними типами видань визнано наукові, науково-популярні, навчальні. 
Головним принципом виявлення і відбору документів названо принцип 
повноти відображення тематики видань. У правилах висвітлено фак-
симільний, дипломатичний, науково-критичний прийоми відтворення 
тексту документів. Нова редакція Правил (1987 р.) засвідчила подаль-
ше розроблення основних принципів та методів підготовки докумен-
тальних видань, при якій зазнав змін кожний розділ попередніх правил, 
що відповідало тогочасним вимогам практики видання історичних до-
кументів. Останню редакцію Правил (1990 р.) відрізняли від попере-
дніх більш конкретизовані й деталізовані принципи підготовки видань, 
повніше розроблення методики видання кінофотофонодокументів, на-
уково-технічної та іншої спеціалізованої документації32.

Проблема публікації документів розкривалася у статтях фахових 
видань “Исторический архив”, “Вопросы архивоведения”, в “Трудах 
Московского историко-архивного института”, “Археографическом 
ежегоднике” та періодичних виданнях архівних управлінь союзних 
республік. Окрім того, велике значення мали чотири випуски ретро-
спективних каталогів науково-методичної літератури та збірників до-
кументів “Советская археография”.

Загалом, підсумовуючи особливості джерелознавчих студій про-
блеми нацистської окупації Галичини у радянський період, можна ви-
ділити і негативні, і позитивні моменти. До негативних варто віднести 
обмеженість доступу до архівних документів, джерелознавчу вибірку, 
що здійснювалася за наперед визначеною схемою, відсутність умов 
для теоретико-методологічних дискусій. Позитивними, на нашу думку, 
були систематизація величезного масиву документів у архівах, деталь-
не розкриття у збірниках документів окремих аспектів діяльності (на-
самперед – злочинів) окупаційної влади та збереження джерельної бази 
проблеми нацистської окупації Галичини.

Таким чином, формування джерельної бази, що розкривала особли-
вості “нового порядку” в Галичині у радянський період, здійснювалося 
на кількох рівнях. Насамперед, це була систематизація документально-
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го масиву в фондах архівів Львівської, Станіславської (Івано-Франків-
ської), Тернопільської областей та їхніх філій. Певна частина докумен-
тів була засекреченою та використовувалася виключно службовцями 
державних правоохоронних органів. Публікація документів, що харак-
теризували окупаційний режим, мала доповнювати й підтверджувати 
висновки офіційної історіографії. Цього досягалося завдяки тому, що 
увагу читача було акцентовано на ідеях “звірства фашистів”, “героїч-
на боротьба радянських партизанів”, “діяльность комуністів та комсо-
мольців у підпіллі”, “українські націоналісти та УГКЦ –“прихвостні 
фашизму”. Щодо теоретико-методологічних питань, то джерельна база 
нацистської окупації Галичини не стала предметом окремого дослі-
дження, а висвітлювалася в контексті ширших археографічних проблем.
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The analysis of the characteristics and trends of the leading sources studies 
on questions of Nazi occupation of Galicia (1941–1944) during the Soviet period 
(1945–1991) is made in the article. The characteristic of activity of archives that 
preserve documents of the period of the “new order” in Galicia is given; the 
overview of collections of documents that reveal the features of the Nazi occupation 
of Galicia is presented; the theoretical and methodological basis of archeographical 
research is analysed.

Key words: the Galicia Nazi occupation; Soviet archeography; “new order”; 
the studies of sources.
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УДК 930.2:94(477.64)“1941/195”

Ю. І. ЩУР*

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ОУН 
НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здійснено аналіз джерельної бази, залученої до проведення дослідження 
історії діяльності Організації українських націоналістів на території Запорізь-
кої області під час німецько-радянської війни та перше повоєнне десятиріччя. 
Джерела представлені різнотипними за походженням документами: судово-
слідчими та оперативними документами радянських органів державної без-
пеки; документами партій та громадських організацій; періодичною пресою; 
наративними джерелами. 

Ключові слова: джерела; Запорізька область; ОУН; український націо-
налістичний рух. 

Вивчення “білих плям” вітчизняної історії нерозривно пов’язане 
із залученням джерельного масиву. Повною мірою це стосується про-
блеми українського націоналістичного руху 1920–1950-х років. “Закри-
тість” теми та зосередження основної частини документів в архівах ра-
дянських спецслужб призвели до однобокого й спотвореного викладу 
цього неоднозначного періоду в історії України. Ті ж документи, що 
накопилися в середовищі української політичної еміграції, були недо-
ступні дослідникам за “залізною завісою”. 

Після проголошення незалежності України ситуація почала кар-
динально змінюватися. Для українських дослідників стали доступни-
ми документи західноєвропейської та американської діаспори. Почали 
розсекречуватися документи з колишніх архівів радянських спецслужб. 
Така ситуація сприяє більш багатогранному та незаанґажованому ви-
вченню феномену українського націоналістичного руху на Наддніпрян-
ській Україні, зокрема і в Запорізькій області. 

Більшість джерел з історії діяльності ОУН на Запоріжжі на сьогод-
нішній день не опубліковані і зберігаються в архівосховищах різного 
статусу й підпорядкування. Основну масу з них становлять судово-
слідчі документи радянських органів державної безпеки, представле-
ні, зокрема, архівними кримінальними справами, що формувалися в 
процесі накопичення документів, інколи – протягом кількох десятиріч. 
Спочатку формувалася слідча справа (попереднє слідство), потім вона 
ставала судово-слідчою (після передавання до судових органів), а ста-
тусу архівної набувала після винесення вироку й передавання на збері-
гання в архів відповідного органу держбезпеки1.

* Щур Юрій Ігорович – кандидат історичних наук, директор Запорізького 
науково-дослідного центру “Спадщина”.
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У дослідженні, присвяченому аналізу документів радянських спец-
служб, дніпропетровський дослідник Д. Куделя запропонував поділ до-
кументів архівної кримінальної справи на ряд умовних розділів, з якою 
погоджується і автор пропонованої статті:

1. Матеріали оформлення арешту і обшуку.
2. Матеріали слідства.
3. Матеріали оформлення слідства.
4. Судові документи.
5. Листування офіційних органів.
6. Матеріали додаткових розслідувань та реабілітації2.
Найважливіша для дослідника інформація міститься у другому 

розділі, оскільки тут представлені протоколи допитів заарештованих, 
свідків та витяги з протоколів допитів членів або симпатиків ОУН, які 
проходили по інших справах, протоколи очних ставок тощо. У відпо-
відності до інструкцій органів держбезпеки заарештованого допитували 
не пізніше, ніж протягом доби з моменту арешту. Перший аркуш про-
токолу допиту оформлювався, як правило, на типографському бланку. 
Документ містив особисті дані на допитуваного, якого, в свою чергу, 
попереджали про відповідальність за надання неправдивих свідчень. 
Протокол допиту, як правило, вівся у формі запитань та відповідей за 
суттю справи. 

У відповідності з роз’ясненнями Об’єднаного державного політич-
ного управління (ОДПУ) СРСР, протокол являвся “дзеркалом допиту, 
відображав невміння слідства та його винахідливість, гостроту викрит-
тя ворога”. Протоколи допитів не повинні були мати характер “безплід-
них політичних співбесід та дискусій” із звинуваченими. Свідчення за-
носилися до протоколу від першої особи й, по можливості, дослівно3. 

За протоколами допитів дослідник має можливість дізнатися різно-
манітні подробиці життя й діяльності заарештованого. Разом із тим, 
тут можуть мати місце неточні, або спеціально спотворені членом ОУН 
дані. Зокрема, у протоколах допиту члена похідної групи ОУН(р)4, од-
ного з організаторів націоналістичного підпілля на Мелітопольщині 
І. Молодія (“Косаря”), фігурує перелік оунівського активу в Запорізькій 
області. Керівником обласного проводу ОУН(р) тут він називає Василя 
Ясенка (“Дмитра”)5. У власних спогадах І. Молодій вказує правильне 
прізвище керівника запорізької ОУН(р) – Василь Пастушенко6.

Схожою є ситуація з одним із учасників націоналістичного підпіл-
ля по Мелітопольському району – С. Гармашем, який був заарештова-
ний 23 грудня 1943 р. Внаслідок слідчих дій участь останнього в під-
піллі ОУН(р) доведена не була, через що справу розглядала Особлива 
Нарада при Народному комісарі внутрішніх справ СРСР7. У спогадах 
І. Молодія зустрічаємо таку згадку: “Пощастило мені на знайомство 
з директором школи, молодим, дуже свідомим українцем Гармашем, 
який згодом став членом ОУН”8.
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Враховуючи, що при створенні організаційної сітки ОУН(р) не за-
вжди дотримувалася існуючого адміністративно-територіального поді-
лу, деякі її осередки, що географічно знаходилися в межах Запорізь-
кої області, підпорядковувалися проводам інших областей. У зв’язку 
з цим, архівні кримінальні справи, де міститься інформація про діяль-
ність ОУН на території Запорізької області, зберігаються не лише у 
Держархіві Запорізької області та Архіві Управління СБУ в Запорізькій 
області, а й у архівосховищах СБУ в інших областях, зокрема Дніпро-
петровській та Донецькій. 

Ще одним важливим джерелом з історії націоналістичного руху на 
Запоріжжі є оперативні матеріали радянських органів державної без-
пеки. Останні мали право збирати інформацію за допомогою “опера-
тивних можливостей”, що включали у себе: відомості, отримані від 
інформаторів, агентів, секретних співробітників шляхом таємного спо-
стереження за людьми й виявлення необхідних даних тощо. Попри 
значне інформативне наповнення таких матеріалів, на дослідника ча-
тує небезпека зіткнення із суб’єктивністю та перебільшеннями автора 
(авторів) того чи іншого донесення9. 

Отримані матеріали опрацьовувалися й систематизувалися у до-
повідних записках про оперативний стан та агентурно-оперативну ро-
боту з боротьби з бандитизмом обласного управління НКДБ (МДБ) 
керівництву республіканських “органів”. Деякі доповідні стосувалися 
конкретно боротьби з “українським антирадянсько-націоналістичним 
підпіллям”. Такі документи отримували гриф “цілком таємних” й міс-
тили інформацію про бандитсько-повстанські прояви на території об-
ласті, найважливіші агентурні справи, справи-формуляри, статистичні 
дані щодо організації агентурно-оперативної роботи, характеристику 
агентів та їхню діяльність, основні заходи та штатні одиниці відділу з 
боротьби з бандитизмом, проведення чекістсько-військових операцій10. 

Важливість подібних джерел для дослідження історії діяльності 
ОУН на території Запорізької області безсумнівна. Вони дозволяють не 
лише отримати інформацію про той чи інший осередок націоналістич-
ного підпілля, але, перш за все, простежити зсередини роботу радян-
ських органів держбезпеки з ліквідації та нейтралізації ОУН, зокрема 
зрозуміти логіку тогочасних подій. 

Документи радянських спецслужб, які зберігаються в архівосхови-
щах Російської Федерації,зокрема Федеральної служби безпеки, пово-
лі вводяться до наукового обігу. Варто відмітити багатотомне видання 
“Органы государственной безопасности в Великой Отечественной вой-
не”, де поруч із інформацією про націоналістичний рух на західноу-
країнських землях наводиться інформація про наддніпрянський вектор 
ОУН. Зокрема, у орієнтуванні 2-го Управління НКДБ СРСР про ОУН 
та її антирадянську діяльність (28.08.1944 р.) наводиться інформація 
про ліквідацію міського проводу ОУН(р) у Запоріжжі11. 
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Варті уваги й документи нацистських спецслужб, у яких простежу-
ється ставлення окупаційної влади до проблеми української самостій-
ності та боротьби з репрезентантами українського націоналістичного 
руху, зокрема і в Запоріжжі. Вітчизняному досліднику ці матеріали 
доступні завдяки збірнику документів і матеріалів “Україна в Другій 
світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів 
(1942–1943)”, упорядкованому В. Косиком12. 

Документи політичних партій і громадських організацій становлять 
ще одну важливу групу історичних джерел. Їх значення пояснюється 
виключною роллю політичного фактора в українському націоналістич-
ному русі. Перш за все, це – документи ОУН(р). Серед неопублікова-
них відмітимо документи архіву Центру досліджень визвольного руху 
(м. Львів), зокрема фонди Закордонних частин ОУН та М. Лебедя (час-
тина т. зв. “Архіву закордонного представництва Української головної 
визвольної ради”). Тут міститься інформація про членів похідних груп 
ОУН(р), зокрема майбутніх організаторів націоналістичного підпілля 
в Запорізькій області. Важливою для дослідника є інформація про на-
цистську репресивну політику на території Запорізької області, узагаль-
нена на підставі документів низових ланок націоналістичного підпілля. 

Частина документів ОУН(р), у яких висвітлені окремі епізоди 
українського націоналістичного руху на території Запорізької області, 
опублікована в збірках документів, підготовлених як окремими дослід-
никами (В. Сергійчук13), так і академічними дослідницькими центрами 
(Інститут історії України НАН України14). 

Не менш важливими для вивчення українського націоналістичного 
руху є документи Комуністичної партії України. Її тотальний контроль 
над усіма сферами життя у СРСР й постійна боротьба за збереження 
територіальної цілісності зумовили прискіпливе документування різно-
манітних антирадянських рухів. Починаючи від перших днів установ-
лення більшовицької влади на території теперішньої Запорізької облас-
ті, партійні осередки разом з органами держбезпеки фіксували прояви 
незадоволення та спротиву, зокрема діяльність повстанських загонів, 
просвітянських організацій, поширення антирадянських листівок у 
міжвоєнний період тощо15. 

Не менш важливою для комуністичного керівництва проблемою 
була діяльність українських націоналістів під час нацистської окупації 
та після неї. Паралельно із оперативною роботою органів держбезпеки 
з нейтралізації ОУН на території Запорізької області, партійні комітети 
збирали інформацію про діяльність націоналістів та антирадянські на-
строї населення області. Джерелами подібної інформації нерідко висту-
пали учасники прорадянських партизанських груп та підпілля16.

Періодичній пресі по праву належить важливе місце в загальному 
комплексі історичних джерел. Адже преса, особливо у період боротьби 
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за незалежність, виконувала одночасно інформаційну, агітаційну, орга-
нізаційну та освітньо-виховну функції.

У газетах та журналах міститься багато фактичного матеріалу, на-
ведені постанови з’їздів, конференцій, зборів громадських та політич-
них організацій, публікації резолюцій тощо. Важливе місце на сторін-
ках ЗМІ займають огляди, політичні статті на злободенні теми, листи з 
місць. Але не завжди преса подавала вірогідну інформацію. Зустрічали-
ся спроби прикрасити ситуацію чи подати її у вигідному для себе світлі.

На сторінках ЗМІ друкувалися публіцистичні твори та замітки (час-
то анонімні), в яких подавалася інформація про революційні події, ан-
тирадянський рух і діяльність осередків ОУН та висвітлювалися про-
блеми розвитку українського націоналістичного руху тощо.

Для характеристики суспільно-політичного життя в Запорізькій об-
ласті під час нацистської окупації та тих змін, які відбувалися тут в 
умовах діяльності ОУН, варто залучати періодичну пресу, яка, хоч і 
була офіціозом німецької окупаційної влади, але не залишалася поза 
увагою оунівців. В конкретному випадку мова йде про “Нове Запоріж-
жя” та “Мелітопольский край”. Своєрідним доповненням до них висту-
пають підпільні видання ОУН, де публікувалися матеріали, що апріорі 
не могли потрапити до окупантських газет. Зокрема, у “Віснику Укра-
їнської інформаційної служби” знаходимо дані про репресивно-караль-
ну політику нацистської влади та деякі згадки про діяльність місцевих 
самостійників17. 

Під час використання матеріалів ЗМІ слід враховувати її неодноз-
начність. З одного боку, преса фіксує реальність такою, якою вона є в 
конкретний історичний момент, що робить неможливим виправлення у 
майбутньому. Але, з іншого боку, кожне періодичне видання є вираз-
ником певних політичних поглядів, що впливає на суб’єктивність добо-
ру наведених фактів та їх оцінку. Через це аналіз преси слід проводити 
з позицій критичного підходу та за допомогою історико-порівняльного 
методу. 

Наративні джерела (листи і спогади) відіграють особливу роль у ви-
вченні проблеми українського націоналістичного руху. Вони передають 
настрої окремих людей, національних і соціальних груп, “дух епохи”.

Безперечно, джерела мемуарного характеру несуть на собі відби-
ток авторського світогляду, суб’єктивізму і тому не є самодостатнім 
джерелом. Разом із тим, вони відтворюють реальну картину, наповню-
ють історичний процес живим подихом епохи, виявляють неповторні 
взаємозв’язки між подіями і історичними особистостями.

Цікавими з погляду досліджуваного питання є спогади діячів укра-
їнського націоналістичного руху на Наддніпрянській Україні, зокрема 
в Запорізькій області, які через призму власного сприйняття описували 
події. У багатьох випадках ці мемуари за жанром частково перебува-
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ють на грані між класичними спогадами й аналітичними політологіч-
ними чи історичними працями. 

Проблема діяльності ОУН(р) на території Запорізької області у ме-
муарах майже не відображена. Винятком є спогади учасника похідних 
груп, одного з організаторів націоналістичного підпілля на Мелітополь-
щині І. Молодія. Попри певні хронологічні неточності, тут міститься 
цінна інформація щодо створення осередків ОУН(р) у Михайлівському 
та Мелітопольському районах Запорізької області, зв’язкові лінії міс-
цевого підпілля (зокрема, із Кримом), репресії нацистських спецслужб 
проти націоналістів тощо18. Окремий епізод із діяльності ОУН(р) в 
Запоріжжі висвітлено у спогадах одного із перших місцевих оунівців 
І. Олійника, підписаних криптонімом “О. І. М.”19. 

Значний інтерес становлять спогади керівника Проводу ОУН(р) 
південноукраїнських земель В. Кука (“Леміша”), в яких міститься ін-
формація про перебування останнього в Запоріжжі і проведені ним 
наради із місцевим активом20. Уточнення долі родини І. Дзюби, заа-
рештованого у м. Токмак за належність до ОУН(р) міститься у листі 
З. Павленко, який надійшов до автора після публікації розвідки про 
токмацьку ОУН у місцевій газеті21.

Менше спогадів та мемуарів на сьогодні відомо про діяльність 
ОУН, керованої А. Мельником. Єдина опублікована згадка про спроби 
організації мережі у Запоріжжі міститься у збірці “На зов Києва: Укра-
їнський націоналізм у II світовій війні”22.

Таким чином, джерельна база для проведення дослідження історії 
діяльності ОУН на території Запорізької області представлена різно-
типними за походженням документами, які висвітлюють різні аспекти 
боротьби за державну самостійність України на вказаній території, до-
зволяють розглянути особливості і загальні риси українського націона-
лістичного руху. 
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There is made analysis of sources involved in the study of the history of the 
Organization of Ukrainian Nationalists in Zaporizhzhya Region during the German-
Soviet war and the first postwar decade. Sources are presented by different in origin 
documents: forensic and operational documents of the Soviet State Security Service; 
documents of parties and public organizations; periodic press; narrative sources.

Key words: the sources; Zaporizhzhya Region; OUN; the Ukrainian Nationalist 
Movement.
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УДК 930.253:94(477)

Т. О. МАКАРОВА*

ДО 30-ї РІЧНИЦІ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

У добірці представлені фотодокументи з колекції Центрального держав-
ного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного до 30-ї річниці ава-
рії на Чорнобильській АЕС.

Ключові слова: фотодокумент; архів; колекція; Чорнобильська АЕС; лік-
відація наслідків аварії.

Тридцять років відділяють нас від однієї з найстрашніших еколо-
гічних катастроф ХХ ст. на території Європи та найбільшої в історії 
світової атомної енергетики – аварії на четвертому енергоблоці Чор-
нобильської АЕС ім. В. І. Леніна, що сталася 26 квітня 1986 р. У ре-
зультаті некерованої термоядерної реакції відбувся тепловий вибух, що 
повністю зруйнував реакторне відділення 4-го енергоблоку найпотуж-
нішої в СРСР атомної електростанції. Аварія, що замовчувалася кіль-
ка днів, перекреслила безліч життів і завдала величезних втрат, у зоні 
ураження радіацією виявилися більше двох мільйонів осіб, але найвищі 
дози опромінення отримали ті, хто допомагав подолати її наслідки. 

Численна за кількістю колекція фотодокументів чорнобильської 
тематики, що зберігаються в Центральному державному кінофотофо-
ноархіві України імені Г. С. Пшеничного (далі – ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного), висвітлює різні аспекти діяльності станції та ава-
рії: спорудження та роботу станції, події під час аварії та ліквідації її на-
слідків, зокрема будівництво укриття над 4-м енергоблоком, евакуацію 
населення, дезінфекцію забрудненої території, роботу медиків, дозиме-
тристів, працівників патрульно-постової служби тощо. Частина світлин 
присвячена темі самоселів і переселенців з уражених радіацією терито-
рій, а також вшануванню пам’яті ліквідаторів та жертв катастрофи.

Аварія на Чорнобильській АЕС – очікуваний урок, який нічому не 
навчив людство. Такий висновок змушує зробити пожежа, що сталася 
у 1991 р. на другому енергоблоці Чорнобильської АЕС та аварія на 
першому енергоблоці японської АЕС “Фукусіма-1” у березні 2011 р. 

Фотодокументи з пропонованої добірки не лише свідчать і нагаду-
ють про Чорнобильську катастрофу та її жахливі наслідки, але й допо-
магають усвідомити багатовимірність цієї трагедії й реальну загрозу 
можливої загибелі всієї людської цивілізації.

© Т. О. Макарова, 2016

* Макарова Тетяна Олександрівна – начальник відділу використання ін-
формації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного.
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Дезактивація з повітря території 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС 
ім. В. І. Леніна. м. Прип’ять Чорнобильського району Київської обл., 

17 вересня 1986 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-241760.

Дозиметричний пост перед в’їздом у м. Київ. 
Київська область,13–14 травня 1986 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-170278.
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Оперативне засідання будівельників – учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС ім. В. І. Леніна на території 4-го енергоблоку. 

м. Прип’ять Чорнобильського району Київської обл., 17 вересня 1986 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-241819.

Зруйнований під час аварії 
реактор 4-го енергоблоку 

на Чорнобильській АЕС 
ім. В. І. Леніна.

Чорнобильський район 
Київської обл., 

17 вересня 1986 р.
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-241818.
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Монтаж металоконструкцій 
перекриття та бетонування 
захисної стіни 4-го 
енергоблоку Чорнобильської 
АЕС ім. В. І. Леніна. 
м. Прип’ять Чорнобильського 
району Київської обл., 
жовтень 1986 р.
ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-211130.

Група ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС ім. В. І. Леніна.
м. Прип’ять Київської обл., 1986 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-10468.
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Жителі смт Народичі Житомирської області, які постраждали від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС ім. В. І. Леніна, відправляються на відпочинок 

до Чехословаччини. 1986–1990 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-21123.

Будинки для переселенців із 30-кілометрової зони відчуження Чорнобильської АЕС 
ім. В. І. Леніна в с. Тернопільському Макарівського району Київської області. 

2 серпня 1986 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-216992.
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Родина Шпаковичів – останніх жителів с. Мар’янівки Народицького району 
Житомирської області, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

ім. В. І. Леніна, назавжди залишають рідні місця.
Липень 1990 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. 0-216992.

Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. 
м. Київ. 26 квітня 1996 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-162139.
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Дорожні інформаційні покажчики при в’їзді до м. Прип’яті, що входить 
до зони відчуження Чорнобильської АЕС. Київська область, квітень 1997 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-242332.

Пам’ятник жертвам 
Чорнобильської катастрофи 

в Святошинському районі 
м. Києва. 

26 квітня 2003 р.
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-242436.

The photo collection presents photographs from the collection of the Central 
State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H. S. Pshe-
nychnyi to the 30th anniversary of the Chornobyl accident.

Key words: the photographs; the archives; the collection; the Chornobyl 
nuclear power plant; the elimination of accident consequences.
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УДК 930.253:[929Кошиць+78](477)

О. Г. ЄФРЕМОВА*

УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ (1919–1921 рр.)

В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ

Опубліковано низку документів Центрального державного архіву ви-
щих органів влади та управління України, що висвітлюють історію створення 
Української республіканської капели, її виступи за кордоном та характеризу-
ють творчість О. А. Кошиця як композитора, диригента і керівника капели.

Ключові слова: Українська республіканська капела (УРК); О. А. Ко-
шиць; С. Петлюра; відгуки закордонної преси; концертна діяльність.

Сьогодні незалежна Україна повертає імена своїх синів і дочок, їх-
ній музичний, літературний, художній доробок. Серед них – Олександр 
Антонович Кошиць (1875–1944), геніальний диригент, визначний ком-
позитор, учений-етнограф і педагог. Олександр Кошиць – людина не-
легкої долі, один із тих великих українських митців, які здобули визна-
ння і славу в світі, але на батьківщині ще донедавна були мало відомі.

Публікація присвячена праці Олександра Кошиця з Українською 
республіканською капелою, яка за завданням уряду Української Народ-
ної Республіки (далі УНР) виїхала на початку 1919 р. до Європи, ма-
ючи за мету репрезентувати українське мистецтво, піснями розповісти 
світові про маловідому Україну. У публікації використані документи 
Української республіканської капели, що зберігаються у Центральному 
державному архіві вищих органів влади та управління України (далі – 
ЦДАВО України).

В автобіографії1, написаній на замовлення Д. Левицького – члена 
першого складу Української республіканської капели, Олександр Анто-
нович згадує: “... народився 30 серпня (старого стилю) 1875 р. у с. Ро-
машках Канівського повіту на Київщині. Батьки: священик Антоній 
Ігнатович Кошиць, мати – Євдокія Михайлівна з роду Маяковських. В 
році 1877 батько переїхав на іншу парафію в с. Тарасівку Звенигород-

* Єфремова Олена Гарольдівна – начальник відділу використання інфор-
мації документів Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України.

© О. Г. Єфремова, 2016
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ського повіту на Київщи-
ні (поруч з Кирилівкою, 
батьківщиною Шевчен-
ка, з родичами якого ми 
приятелювали весь час). 
Отже, Тарасівка є фактич-
но моя батьківщина, бо я з 
нею поєднаний і життям, і 
душею, і спогадами”.

Із стислої біографії 
О. Кошиця “Олександр 
Кошиць – пісні, біогра-
фія”2 дізнаємося, що він у 
1901 р. закінчив Київську 
духовну академію і дея-
кий час викладав у гім-
назіях міст Ставрополя і 
Тифліса. В 1903–1905 рр. 
збирав і записував ко-
зацькі пісні на Кубані, 
які згодом опублікував у 
збірці “500 кубанських 
народних пісень”. У 
1906–1910 рр. навчався в 
музично-драматичній школі Миколи Лисенка. Викладав співи у шко-
лах м. Києва, керував студентськими хорами у Київському університе-
ті та інших навчальних закладах міста. У 1912–1916 рр. – хормейстр, 
пізніше диригент театру М. Садовського, в 1916–1917 рр. – диригент і 
головний хормейстер Київської опери.

На початку січня 1919 р. О. Кошиць спільно з К. Стеценком за 
дорученням С. Петлюри організував у Києві Українську республікан-
ську капелу (з 1920 р. – Український республіканський хор). У березні 
1919 р. капела під керівництвом О. Кошиця була відряджена україн-
ським урядом для пропаганди національного музичного мистецтва за 
кордон. Українська республіканська капела з величезним успіхом ви-
ступала майже в усіх країнах Західної Європи (Чехо-Словаччина, Ав-
стрія, Швейцарія, Франція, Великобританія, Німеччина, Голландія та 
ін.) і Америки (США, Бразилія, Аргентина, Куба). Репертуар капели 
складався з українських народних пісень в обробці О. Кошиця, М. Ли-
сенка, М. Леонтовича, К. Стеценка та інших композиторів. З 1926 р. 
О. Кошиць проживав у США і Канаді, займався педагогічною діяльніс-
тю. О. Кошиць – автор мемуарів “Спогади” (1948 р.) і “З піснею через 
світ” (1952 р.). Помер і похований у Вінніпегу (Канада).

Олександр Антонович Кошиць.
ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, 

спр. 49, арк. 344.
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Дослідженням біографії Олександра Кошиця, його співпраці з 
Українською республіканською капелою та безпрецедентного успіху 
виступів хору під його керівництвом здебільшого займалися українські 
історики, письменники, іноземні дослідники, державні та громадські 
діячі, які перебували в еміграції. Зокрема, Василь Королів-Старий3 у 
споминах “Олександр Кошиць”4 (1929 р.) вказав на суттєвий внесок 
композитора у вітчизняну музичну культуру. Письменник зауважив, 
що “… жаден з артистів-українців, за виїмком хіба тільки Шевченка, не 
мав такої літератури про себе, як О. Кошиць”5. У прикінцевій частині 
спомину автор акцентував: “Тріумф концертів О. Кошиця за кордоном 
засвідчував пророчі Шевченкові слова, що “наша пісня не вмре, не за-
гине”, й що в ній, справді, – “Слава України!”6.

Про Олександра Кошиця та подорож Української республіканської 
капели йдеться в особливо цінній для вивченні української еміграції, 
її культурних, наукових, громадських установ та інституцій, непере-
вершеній, фундаментальній, інформаційно наповненій книзі С. Наріж-
ного7 “Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між 
двома світовими війнами (Прага, 1942. Ч. 1)”8, що вийшла під егідою 
Музею визвольної боротьби України9. Праця написана на унікальних 
матеріалах цього музею. 

У 1999 р. було видано другу частину книги С. Наріжного “Україн-
ська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939 (мате-

Українська республіканська капела 
під час гастролей Америкою. 

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 49, арк. 2.
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ріали, зібрані С. Наріжним до частини другої)”10, в основу якої покла-
дено уривки текстів та підготовчі матеріали вченого, що зберігаються 
в його особовому фонді11 у ЦДАВО України12.

У розділі “Подорож Української Республіканської Капели” С. На-
ріжний аналізує перші публікації іноземних дослідників, присвячені 
О. Кошицю та закордонній подорожі капели. Одна з них – це праця 
професора Карлового Університету в Празі Зденєка Неєдли13: “Першу 
спеціяльну книжку про Капелу написав професор чеського Карлового 
Університету в Празі, Д-р Зд[енєк] Неєдлі. Його ґрунтовна праця, при-
свячена О. Кошицеві й капелянам в подяку, появилася в Празі 1922 р. 
п[ід] з[аголовком] “Ukrajinskd republikanskd кареіа” (ст. 68 з ілюстраці-
ями). Цей видатний фаховий знавець згадує про перший виступ Капе-
ли, як про одно з своїх найбільших мистецьких вражінь; він з великим 
признанням ставиться до праці Капели, висловлюється про неї як про 
“першорядний хор, який своєю артистичною вартістю рівняється най-
славнішим хорам цілого світу”14. Варто зазначити, що статті проф. Зде-
нєка Неєдли про капелу, її диригента О. Кошиця та концерти в Чехос-
ловаччині зберігаються у фонді Української республіканської капели15 
ЦДАВО України.

Також С. Наріжний зазначає, що на сторінках американської “На-
родної Волі” друкувалися спогади Л. Безручка, архіваріуса капели, 
“Українська Республіканська Капела; спогади з концертової подорожі 
по Европі” (“Народна Воля”, Скрентон, 1932, ч. 23 і дальші). 

С. Наріжний посилається на О. Пеленського – автора найбільшої на 
той час за обсягом книги про закордонну подорож капели, що з’явилася 
у 1933 р. у Львові під заголовком “Українська пісня в світі. Світова 
концертова подорож Української Республіканської Капели. Спомини 
участника”. О. Пеленський, колишній член І Українського національно-
го хору в Києві, був кур’єром капели. Найціннішими у його книзі є фак-
тичні описи подорожі капели та численні рецензії закордонної преси.

Крім цих публікацій, у 1929 р. з’явилося видання Українського Му-
зичного Товариства імені О. А. Кошиця в Парижі, що містить “матері-
али пресових критиків про мистецьку працю капели: “Українська пісня 
за кордоном. Світова концертова подорож Українського Національного 
Хору під проводом Олександра А. Кошиця” (Голос закордонної музич-
ної критики)”16.

Далі С. Наріжний звертається до публікацій з історії створення ка-
пели та дає ґрунтовний аналіз про її діяльність та працю О. Кошиця 
в капелі. “Ідея вести національно-українську пропаґанду при помочі 
пісні зродилася в С. Петлюри. В грудні 1918 р. С. Петлюра доручив 
Кир. Стеценкові, тодішньому голові музичного відділу Міністерства 
Народньої Освіти, та Ол. Кошицеві, голові етноґрафічної секції того 
ж відділу, перевести цю ідею в життя. Ці два орґанізатори доручене їм 
завдання виконали. На початку 1919 р. – вслід за ріжного роду дипло-



ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ126

матичними, торговельними і 
інш[ими] місіями – вирушила 
закордон і Українська Респу-
бліканська Капела”17.

Капела у своєму складі 
мала 100 співаків, які були 
набрані в Києві за конкур-
сом. Серед них було немало 
відомих виконавців. Співаки 
Капели мали статус держав-
них службовців. Про цю со-
тню первісно набраних у Ки-
єві співаків є цікаві спогади 
П. І. Щуровської-Росиневич 
(Россіневич)18, якій довелося 
провести з ними кілька про-
бних і підготовчих співанок.

С. Наріжний завершує 
розділ “Подорож Української 
Республіканської Капели” 
висновком: “Українська Рес-
публіканська Капела засно-
вувалася як репрезентативна 

співоча установа, завданням якої було ширити закордоном мистецьку 
культуру України. В тих обставинах на Капелу накладалися не тільки 
мистецькі зобов’язання, а також і завдання національно-політичні. Ка-
пела мала показати Західній Европі, що Українці справді є окремим 
народом, який має власну культуру”19.

Вагоме художньо-документальне значення і роль найважливішого 
джерела мають літературні праці композитора, зокрема “Спогади”, ви-
друкувані посмертно у Вінніпезі 1947 і 1948 рр. (передрук – К., 1995), 
та щоденникові записи “З піснею через світ (Подорож Української Рес-
публіканської капели)” у трьох частинах (Вінніпег, 1952, 1970, 1974 рр., 
передрук – К., 1998). 

У ЦДАВО України зберігається “Щоденник” О. Кошиця20 (січень 
1919 р. – вересень 1924 р.), який складається з 3-х частин. Записи у 
ньому – це свідчення страждань благородної душі Великого Митця, 
який став поза своєю волею політичним емігрантом, про його жагуче 
бажання заявити широкому світові, що є така держава Україна, яка має 
свою прадавню історію.

Для розуміння враження від діяльності Капели у підбірці докумен-
тів (№№ 5–9) до публікації наводимо листи людей, з якими, передусім, 
асоціюється Директорія: Симон Петлюра та Володимир Винниченко. 
С. Петлюра у листах до О. Кошиця та капели висловлює щиру подяку 

Програма першого концерту 
Української республіканської капели. 

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, 
спр. 49, арк. 454.
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за їх благородну справу, яка ввійде в історію України. В. Винниченко у 
листі до О. Приходька21 подає високу оцінку діяльності Капели.

Н. Б. Калуцька у дисертаційному дослідженні “Мистецька діяль-
ність Олександра Кошиця в контексті музики XX століття”22 ствер-
джує, що перші згадки про О. Кошиця за радянських часів належать 
О. Маньківському23: “Два збірники Кошицевих обробок з передмовою 
про автора видав О. Міньківський (1965, 1967). З цього часу в концер-
тах почала звучати його музика”. Авторка простежила культуротворчу 
роль митця на різних етапах розвитку в галузях українського мисте-
цтва, проаналізувала його артистичну практику в галузі хорових аран-
жувань, висвітлила унікальність техніки Кошицевих літургійних ком-
позицій, акцентувала увагу на тому, що творча діяльність О. Кошиця 
піднесла імідж української культури, зміцнила її засади.

Останніми роками в Україні з’явився ряд вагомих публікацій, при-
свячених О. Кошицю: перевидання належних його перу “Спогадів”24, 
упорядкованих М. Головащенком, щоденникових записів “З піснею че-
рез світ”25 про подорожі української капели за кордоном, починаючи з 
1918 р. Видання ілюстроване унікальними фотографіями. 

Заслуговує на увагу також велика і ґрунтовна робота М. Головащен-
ка “Феномен Олександра Кошиця”26, в якій висвітлюється біографія та 
концертна діяльність композитора О. Кошиця. До книги увійшли спога-
ди О. Кошиця, колишніх хористів, друзів, колег; музикознавчі розвідки, 
рецензії, інтерв’ю; вірші, присвячені пам’яті великого Маестро.

Значний масив публікацій про О. Кошиця міститься в періодичній 
пресі, наукових і фахових журналах та виданнях. Велику цінність і ба-
гатющий матеріал складають добірки з листування Маестро: “Відгу-
ки минулого. О. Кошиць в листах до П. Маценка”27, (Вінніпег, 1954)28, 
“Листи до друга” (К., 1998)29 та декілька принагідних публікацій. 

У працях Є. Паранюка “Український Голівуд і Олександр Кошиць 
(2002 р”.)30 та “Розповідь про фільм “Маруся” і славетного Олександра 
Кошиця”31 (2003 р.) висвітлено життєвий та творчий шлях всесвітньо 
відомого творця хорів і диригента О. Кошиця, зокрема, зібрано мате-
ріали про перебування О. Кошиця на фермі в Нью-Джерсі, де було по-
будоване українське село – своєрідний національний Голівуд. За учас-
тю Олександра Кошиця, як композитора і музичного керівника, тут 
був знятий перший в Америці український фільм “Маруся” за п’єсою 
М. Старицького “Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці”. Є. Паранюк 
вивчав історію створення фільму, залучив історичні джерела, резуль-
татом чого стала книга “Український Голівуд і Олександр Кошиць”, 
ілюстрована світлинами з життя визначного диригента та документами.

У публікації О. В. Мартиненко “Закордонна місія Української рес-
публіканської капели: між політикою і мистецтвом”32 проаналізовано 
політичну складову закордонних виступів Української республіканської 
капели під керівництвом О. Кошиця у контексті зовнішньополітичної 
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діяльності УНР часів Директорії. Висвітлено окремі аспекти резонансу 
виступів капели як перед європейською публікою, так і у середовищі 
української еміграції. Показано співпрацю О. Кошиця з урядом Дирек-
торії УНР, зокрема з С. Петлюрою.

Добірка документів до публікації починається із Закону Україн-
ської Народної Республіки про утворення Української республікан-
ської капели 24 січня 1919 р. Завдяки цьому Закону капела отримала 
від Уряду Директорії УНР дуже відповідальні повноваження. У той час 
С. Петлюра намагався використати всі можливі засоби, спрямовані на 
реалізацію позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Однак, ставлення до поїздки капели за кордон з боку українських 
діячів було неоднозначним. Одні вважали подорож доцільною і потріб-
ною, інші були проти. Так, на сторінках газети “Нове життя” (12 квітня 
1919 р., Станіслав) з’явилася стаття кореспондента М. Сріблянського 
“Наша пісня. На увагу Української капелі”. Автор, віддаючи данину 
талановитим виконавцям, категорично заперечував проти несвоєчасної, 
на його думку, поїздки: “Пісня – річ прекрасна, але всьому свій час і 
своє місце, панове. Перша Українська республіканська капела – пре-
красна річ, але до чого вона їде за кордон? Яку політику має робити 
піснями і перед ким? Щоб буржуазія Відня, Праги, Парижа, Лондо-
на, розвалившись у кріслах, хлопала вухами, слухаючи пісні залитої 
кров’ю України? А чи не почепили б ви арфи ваші на верби та не по-
плакали б краще на ріках вавілонських?”33.

Та все ж таки капела вирушила у дорогу і 1 травня 1919 р. прибула 
до Праги. Вже перші концерти пройшли з тріумфальним успіхом. З 
цього ж часу й почалася слава маловідомого досі диригента та слава 
української пісні, яка стала сенсацією. У репертуарі капели були тільки 
народні пісні в обробці М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, само-
го О. Кошиця. Коронним номером був “Щедрик” – одна з найпопуляр-
ніших обробок М. Леонтовича, яка зараз знана не тільки в Україні, але 
й у всьому світі. У січні 2016 р. виповнилося 100 років від першого ви-
конання “Carols of the Bells” (“Колядки дзвонів”) “Щедрика”, яке 
відбулося 1916 р., коли хор Київського університету під диригуван-
ням М. Леонтовича кілька разів викликали на “біс”.

Про шалений успіх Української капели в Європі та Америці свід-
чать різні статті, рецензії, відгуки закордонної преси, вирізки з газет та 
журналів, афіші, концертні програми, які відклалися великим масивом 
у фонді капели. В публікації представлено лише їх незначну частину 
(№№ 10, 11).

Перший концерт у Парижі відбувся 6 листопада 1919 р. Потім були 
виступи в Бордо, Тулузі, Марселі, Ніцці, Ліоні. Скрізь капела мала ве-
личезний успіх. З Франції вирушила до Англії. По дорозі відбулося 
кілька концертів у Бельгії та Голландії. Бельгійський часопис “Ons 
Vaderland” 11 січня 1920 р. зазначав: “Цей військовий чоловік [Симон 
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Петлюра], який дбає визволити свій край з-під ярма більшовиків і ца-
ристів, вміє більше, ніж воювати. Він знає, що один меч не має сили і 
щоб здобути симпатії західноєвропейського світу для своєї батьківщи-
ни, він нас знайомить з мистецтвом своєї країни. Петлюра інтернаціо-
налізує українське питання піснею”34.

Про концерти в Голландії, що відбулися 19–24 січня 1920 р., розпо-
вів на сторінках газети “La Gazzette de Hollande” кореспондент з питань 
мистецтва п. Саламандра: “Четвер, 22 січня. Цього вечора я був при-
сутнім на першому концерті славетної капели України під проводом 
видатного диригента п. Кошиця. Те, що робить п. Кошиць, не можна 
оповісти. Треба було послухати цю капелу, аби дійсно пізнати, що це 
таке “оркестр голосів!” А коли хто, побувши на одному з цих концертів 
такої рідкісної краси, пізнає це, то він згодиться зі мною, що не має до-
сить слів на жодній мові, аби подякувати тим, хто дав нам цю велику 
артистичну насолоду... До України мені було цілком байдуже, але зараз 
буду битися скрізь за мистецтво цієї країни”35.

Та закордонні мандрівки вимагали значних коштів. Капела ж як 
мистецька організація утримувати сама себе не могла, хоч доклада-
ла до цього багато зусиль. Від представників уряду УНР за кордоном 
справжньої допомоги не було. Окремі урядовці вважали, що капела 
своє завдання виконала і може припинити діяльність. Влітку 1920 р. 
капелі не було надано державного фінансування, і тому вона мусила 
завершити свою діяльність36.

Варто зауважити, що тріумфальна концертна подорож по Європі 
супроводжувалася наростанням конфліктних ситуацій усередині колек-
тиву, які впродовж короткого часу перетворили зовні успішний моно-
літний хоровий колектив на осередок протистояння громадських, мис-
тецьких та особистих інтересів. Про це згадується у спогадах капелян 
Софії Колодіївни “Українська Республіканська Капела. Журнал подо-
рожі”37 та Льва Безручка “Мемуари про б. Українську Республіканську 
Капелю”38, які, до речі, зберігаються у ЦДАВО України. Про один із 
найболючіших моментів біографії О. Кошиця – кризу Української рес-
публіканської капели в період гастролей по Європі пише Н. Калуцька 
у статті “Приховане буття, або криза Української Республіканської ка-
пели”39.

Якщо говорити про значення гастролей Української республікан-
ської капели по Західній Європі, а потім Америці, то, мабуть, не можна 
сказати краще, ніж капелянин Л. Безручко у своїх спогадах: “Україн-
ська республіканська капела, як знаємо, України не визволила, торго-
вельних і дипломатичних угод не робила, держави не збудувала, але з 
піснею на устах вона ширила ідею визвольних змагань українського 
народу серед широких мас населення різних національностей. Популя-
ризувала ідею самостійності свого народу, розкривала його невичерпа-
ні скарби духовної творчості”40.
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Основну частину підготовлених нами до друку документів займа-
ють такі, що висвітлюють створення капели, а також листи та відгуки 
політичних діячів та закордонної преси про її концертну діяльність, 
особисте та ділове листування різних осіб із О. Кошицем за пері-
од 1919–1923 рр. На завершення представлені документи про розпад 
Української республіканської капели та спроби її відродження.

Отже, зміст документів, представлених у публікації, приводять до 
певного висновку, що виступи капели за кордоном стали можливими 
завдяки двом рівновеликим постатям – С. Петлюрі, українському полі-
тичному лідеру та О. Кошицю, геніальному диригенту, який став “про-
роком, ім’ям і душею всього закордоння”41.

Документи публікуються мовою оригіналу зі збереженням індиві-
дуальної особливості авторської лексики, правопису, пунктуації та збе-
реженням стилістичних особливостей тексту; відтворені частки скоро-
чених слів та пропуски подано у квадратних дужках.

1 Наша Парафія [Електронний ресурс] // Моя коротка біографія. “Вісті” 
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рія Заньковецька”, “Право на життя”, “Весела комедія на поважні теми” та ін.

22 Калуцька Н. Б. Мистецька діяльність Олександра Кошиця в контексті 
музики XX століття: дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Калуцька На-
талія Борисівна; НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М.Рильського. – К., 2001. – 219 с.

23 Маньківський Олександр Захарович (1900–1979), український хоровий 
диригент, педагог, Народний артист СРСР.

24 Спогади [Текст] / О. А. Кошиць ; упоряд., передмова М. Головащенка ; 
післямова М. Слабошпицького. – К. : Рада, 1995. – 387 с.; Його ж. Спогади, 
ч. 1–2. Вінніпег, 1947–48. – передрук К., 1995.

25 Кошиць О. З піснею через світ. Мемуари.– К. : Книга роду, 2008. – 
432 с.; Кошиць О. З піснею через світ: (Подорож української республіканської 
капели) : збірник біографічної інформації / Передм., літ. обробка, заг. ред. 
М. І. Головащенко. – К. : Рада, 1998. – 328 с. : портр., фото.

26 Головащенко М. І. Феномен Олександра Кошиця. – К.: Муз. Україна, 
2007. – 588 с.: ілюстр.

27 Маценко Павло Пилипович (1897–1991), музикознавець, педагог, цер-
ковний композитор і хоровий диригент. Багато років працював в Осередку 
української культури й освіти м. Вінніпег (Канада), був дописувачем до укра-
їнських часописів і журналів, брав активну участь у музично-громадському 
житті Канади. П. Маценко – відомий історик музики, автор понад 30 нарисів 
про українських композиторів, сотень публіцистичних та наукових статей.

28 Відгуки минулого: О. Кошиць в листах до П. Маценка. – Вінніпеґ: 
Культура і Освіта, 1954. – 80 с., ноти.

29 Кошиць О. А. Листи до друга, 1904–1931. – К., 1998. – 189 с.
30 Паранюк Є. Український Голівуд і Олександр Кошиць / Є. Паранюк ; 

Івано-Франк. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Івано-Франківськ : Івано-
Франк. обл. друкарня, 2002. – 38 с.



ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ132

№ 1

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ

24 січня 1919 р.

“Іменем Української Народної Республіки. Затверджуємо:
24 січня 1919 року Голова Директорії В. Винниченко. Члени: Андрієв-

ський1, Петлюра, А. Макаренко2. Член-секретар Ф. Швець3

Посвідчую. В. о. Державного Секретаря М. Корчинський4”

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ.

ЗАКОН
про утворення “Української Республіканської Капели”, про асигнуван-

ня 1.184.500 карбованців на її споруджовання й утримання в 1919 році і – 
1.142.500 франків на подорож цієї капели до Парижу

й инших країн Західної Европи.

1. Утворити “Українську Республіканську Капелу” згідно доданих до цьо-
го штатам, які вважати дійсними з 1-го січня 1919 року.

2. Асигнувати в розпорядження Міністра Народньої Освіти та Мисте-
цтва з коштів Державної Скарбниці один міліон сто сорок дві тисячі п’ятсот 
/1.142.500/ франків на видатки, зв’язані з подорожжю Капели до Парижу й 
инших країн Західної Европи, витрати яких переводяться згідно доданому до 

31 Паранюк Є. Розповідь про фільм “Маруся” і славетного Олександра 
Кошиця/ Є. Паранюк // Берегиня. – 2003. – № 2. – C. 15–25.

32 Мартиненко О. В. Закордонна місія Української республіканської ка-
пели: між політикою і мистецтвом // Часопис Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. – К., 2012. – № 1(14). – 
С. 99–105.

33 ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 1, спр. 20, арк. 81.
34 Там само, арк. 111.
35 Там само, арк. 125, 126.
36 Там само, оп. 2, спр. 2, арк. 34.
37 Там само, оп. 1, спр. 2, 3.
38 Там само, спр. 24.
39 Калуцька Наталія. Приховане буття, або криза Української Республікан-

ської капели // Студії мистецтвознавчі. Національна академія наук України. 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го. – К., Видавництво ІМРЕ, 2007. – Число 2(18). – С. 34–42, Число 4(20), – 
С. 23–28.

40 ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 1, спр. 24.
41 Чикаленко Є. Х. Щоденник 1919-1920 [Електронний ресурс] / Є. Х. Чи-

каленко ; за ред. В. Верстюка, М. Антоновича. - К. : Видавництво імені Оле-
ни Теліги ; Нью-Йорк, 2005. – 320 с.
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цього розпису – і один міліон сто вісімдесят чотири тисячі п’ятсот /1.184.500/ 
карбованців на ріжні видатки, зв’язані з утворенням та спорудженням Капели 
в біжучому 1919 році, а саме: на спішну роботу по організації Капели – три ти-
сячі /3.000/ карбованців, на утримання персонального складу – вісімсот двад-
цять дев’ять тисяч вісімсот /829.800/ карбованців, на наймання помешкання – 
сімдесят /70.000/ карбованців, на господарчі й инші видатки – п’ятьдесят три 
тисячі шістьсот /53.600/ карбованців і на споруджування /мебель, реквізит, 
бібліотеку й инш./ – двісті двадцять вісім тисяч сто /228.100/ карбованців.

3. Доручити Міністрові Народньої Освіти та Мистецтва затвердити Ста-
тут утворюємої цим законом “Українськоі Республіканськоі Капели”.

Голова Ради Народніх Міністрів  В. Чеховський5

Міністр Народньої Освіти Професор  І. Огієнко6 
З оригіналом згідно:
Начальник Відділу Законодавчого Департаменту
Діловод

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 1, арк. 18. Копія. Машинопис.

ДОДАТОК ДО СТ. І.

Тимчасові штати служачих “Української Республіканської Капели”

Назва посади
Річно утримання

в карбованцях
Кляса посади

І. Диригент-фаховець 18.00  VІ

І. Помічник диригента 12.00 VІІ

2. Учителі співу 24.00  VІІ

І. Акомпаніатор 9.00 VІІІ

100 Артистів Капели 720.00 від VІІІ–ІХ

І. Адміністратор Капели 9.00  VІІІ

І. Завідуючий господарством 
/він же бібліотекар/

7.200  VІІІ

І. Касир-бухгалтер 7.200  VІІІ

І. Діловод 6.600  VІІІ

І. Машиністка 5.400 ІХ

І. Канцелярист /І рангу/ 4.200  ІХ

І. Реквізітор-сторож /по віль-
ному найму./

3.600 --

І. Кур’єр /по вільному найму/ 3.600 --

Разом 829.800 карбованців
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Голова Ради Народніх Міністрів В. Чеховський
Міністр Народньої Освіти Професор І. Огієнко 
З оригіналом згідно:
Начальник Відділу Законодавчого Департаменту
Діловод

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 1, арк. 19. Копія. Машинопис.

№ 2
ЛИСТ

ВИКОНУВАЧА ОБОВ’ЯЗКІВ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ О. М. КАРПИНСЬКОГО7

ДО ВСІХ ПОСОЛЬСТВ ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ УНР
З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ КАПЕЛИ ЗА КОРДОН

№ 1600                                                                       23 березіля 1919 р.

До всіх Посольств та Дипльоматичних
Місій Української Народної Республіки

Головним Управлінням Мистецтв та Національної Культури Міністерства 
Народньої Освіти командірується за кордон для ознайомлення з українською 
пісньою, Українська Республіканська Капела, що складається з 110 осіб, на 
чолі якої стоять, Головний Диригент Олександер КОШИЦЬ, та Адміністратор 
Олекса ПРИХОДЬКО.

Подаючи вищезазначене до відома всіх Посольств та Дипльоматичних 
Місій Української Народної Республіки, Міністерство Закордонних Справ 
просить допомагати цій Капелі в разі потреби.

В. о. Міністра Закордонних справ  О. Карпинський
За Директора Департаменту Чужоземних Зносин  [підпис]

Печатка: “Міністерство Справ Закордонних”

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 1. Оригінал. Машинопис.
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№ 3

НАКАЗ 
ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО ПОЇЗДКУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ 
ДО АНГЛІЇ ТА НАДАННЯ ЇЙ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

29 січня 1920 р., Відень

Українська Народна Республіка
Директорія

Наказ
Число : 144.
Дирекції Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі.

І. Маршрут Української Республіканської Капелі до Англії (через Бельгію 
і Голяндію) ухвалюється. До 15/ІІ буде вияснено, куди далі має виїхати Капеля 
до Америки, чи до Італії, про що Дирекцію Укр[аїнської] Республік[анської] 
Капелі буде повідомлено окремо.

2. На дальшу подорож Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі, приблиз-
но на 4 (чотирі) місяці рахуючи з І січня 1920 р. Капеля має одержати від 
фінансового агента в Берліні пана Супруна 800.000 (словами вісімсот тисяч) 
французських франків.

3. Маючи на увазі велику роботу, переведену Укр[аїнською] Респуб-
лік[анською] Капелею за кордоном на невеликі кошти, які були в роспоря-
дженню Капелі, а також і те, що члени Капелі не одержують належної їм 
місячної платні, яка по закону призначена в гривнях Директорія У.Н.Р. вважає 
можливим видати членам Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі одноразову 
допомогу (в франках) в розмірі місячної платні приблизно 50.000 (п’ятьдесят 
тисяч) франків.

4. Постанова Ради Капелі від 20 жовтня 1919 р. про передачу адміністра-
ційної власті Капелі уповноваженому головного Управління Мистецтв на 
нац[іональної] культури О. Приходькові затверджується.

5. На випадок потреби, Дирекція Укр[аїнської] Республік[анської] Капелі 
уповноважнюється відкомандировувати членів Капелі до Міністерства Осві-
ти, а також звільняти з посади, після відповідних уваг і попереджень в поро-
зумінню з комітетом співробітників Капелі.

6. Призначається на представництво Головному Диригенту Капелі Олек-
сандрові Кошецові щомісячно 2.000 (словами дві тисячі) французьких фран-
ків.

По уповноваженню Директорії
Української Народної Республіки
Член Директорії  /Макаренко/

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 33, 33зв. Копія. Машинопис.
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№ 4
ПОСТАНОВА 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ПРО АСИГНУВАННЯ 40 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

НА ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
14 вересня 1920 р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Затверджую
14 вересня 1920 р.
ГОЛОВА ДИРЕКТОРІІ Симон Петлюра
Посвідчую т. в. о. Державного Секретаря Павло Зайцев8

УХВАЛЕНА КАБІНЕТОМ НАРОДНІХ МІНІСТРІВ

ПОСТАНОВА
про асигнування 40.000.000 гривень на переорганізацію Української Рес-

публіканської Капели, переїзд її до Варшави
й на концертове турне Капели по Польщі.

І. Асигнувати з коштів Державної Скарбниці в розпорядження Голоноу-
правляючого справами Мистецтва та Національної Культури СОРОК МІЛІ-
ОНІВ /40.000.000 гривень/ на переорганізацію Української Республіканської 
Капели, переїзд її з Чехії до Варшави й на видатки, зв’язані з концертовим 
турне Капели по Польщі.

2. Постанову цю перевести в життя по телеграфу.

Голова Ради Народніх Міністрів  В. Прокопович9

За Міністра Освіти  П. Зайцев
З оригіналом згідно
Директор Особистої Канцелярії  [підпис]

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 36. Оригінал. Машинопис.

№ 5
ЛИСТ 

В. К. ВИННИЧЕНКА ДО О. К. ПРИХОДЬКА
10 серпня 1919 р.

Шановний Добродію,
Сьогодня, разом з цим листом до Вас, висилаю також листа до Міністра 

Закордонних Справ В. Темницького10, в якому прохаю його задовольнити ба-
жання Капеллі видати їй усі гроші, які їй асигновано Директорією.

За успіх свого листа не ручуся, але буду щиро радий, коли він поможе 
Вам. Бо я вважаю, що діяльність Вашої Капеллі за кордоном, особливо під сей 
час, є багато раз кориснішою для нашої нації і державности, ніж діяльність 
різних комісій і місій, що витрачають десятки мілліонів народних грошей, 
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діяльність яких нічим і нігде, хіба крім скандалів у ресторанах не одзнача-
лася. В кожнім разі будьте певні, що коли прийдеться здавати відчит перед 
українським народом (а це буде!), то Вашу діяльність буде урівняно з діяль-
ністю цих ресторанних і спекулянтських комісій, і Ви матимете громадську 
сатисфакцію.

Бажаю Капеллі сил і здоров’я нести далі свою цінну працю.
Дуже прошу написати мені докладно (особливо докладно, як не буде вдо-

волено Ваше домагання, – причини й мотиви невдоволення) про результат 
переговорів з Міністром В. Темницьким.

Вітаю сердечно.
З щирою пошаною.  В. Винниченко

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 53, арк. 13, 13зв. Оригінал. Рукопис.

№ 6
ЛИСТ 

С. В. ПЕТЛЮРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
16 вересня 1919 р., м. Кам’янець-Подільський

Привіт Ваш зворушив мене тим більше, що тріумф Капелі виправдовує 
саму ідею висилки її за кордон для ознайомлення чужинців з творчістю на-
шого Народу.

Я багато вже гарного чув про концерти Ваші й овації чужинців, що ви-
падають на долю Вашу й всього Українського. І з тим більшим почуттям 
вдячності важка й висока Ваша праця буде записана на сторінках історії на-
шого Державного й Культурного Будівництва. І хоч важкий тернистий шлях 
до забезпечення щастя нашому многостраждальному Народові, все ж, з тим 
більшим завзяттям мусимо йти все вперед до ясної цілі його свободи й неза-
лежності.

Вже не далеко та хвиля, коли об’єднаними силами досягнемо своєї мети 
і станемо твердою ногою господарями на своїй Землі.

Шлю Вам побажання дальшого успіху на полі Вашої творчості і користу-
юсь нагодою переслати взаємний привіт.

Головний Отаман  Симон Петлюра
ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 115. Оригінал. Машинопис.

№ 7

ЛИСТ
С. В. ПЕТЛЮРИ ДО ЖІНОЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
18 листопада 1920 р.

До жіночої Організації
Української Республіканської Капелі

Подяка від зворушного серця мого хай буде висловом найщирійшого при-
знання Вам, прикраса землі Української, од наших лицарів. Зібране Вами й 



ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ138

деякі турботи про полегшення кривавих ран оборонців Вітчизни хай стануть 
стимулами до найтіснішого об’єднання всього нашого народу в тяжкий час 
його визвольного походу. Щасливі відгуки, як [...] б’ються серця дітей Украї-
ни. Тож дає мені найбагатшу певність, що шлях до волі й щастя нашого стає 
все ясніше та ширшим. З Богом, до праці!

Головний Отаман  С. Петлюра

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 28. Оригінал. Рукопис.

№ 8

ЛИСТ
С. В. ПЕТЛЮРИ ДО О. А. КОШИЦЯ

21 березня 1922 р.

Дорогий Маестро,

Я радий, що Вам пощастило наново зорганізувати капелу. Хай краще з 
нею Буде Вам і краще для цілої справи. Не забувайте, маестро, під час Ваших 
концертних виправ про українські справи, про нашу національну честь і про 
обов’язки “собачі” до нашої справи. Коли Вас будуть інтерв’ювати – примір-
но говоріть: “Українська музика – пісня “незалежна” – “своя”– “непохожа”– 
“своєрідна”. – Є частиною незалежної України”. – Не забувайте про нашу 
армію – коли можна організовуйте збори для неї, розголошуйте славу про неї, 
про її лицарські вчинки.

Ну, і хай Вам та капелянам
Бог України помагає.

 Симон Петлюра

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 122. Автограф.

№ 9

ЛИСТ 
С. В. ПЕТЛЮРИ ДО О. А. КОШИЦЯ13

5 лютого 1923 р.

Милий і дорогий Маєстро
Олександре Антоновичу!

Трохи спізнююсь з відповіддю моєю на Вашого листа. Різні обставини 
були на перешкоді своєчасному відгуку і на Ваші відомости про успіхи Капе-
ли і про шляхетну постанову членів Капели в справі фінансової допомоги для 
наших таборян. Відповідаючи тепер на ці інформації, я перш за все вважаю 
за свій обов’язок висловити те почуття морального задоволення, яке виклика-
ється відомостями про успіхи Капели. Можу Вас і всіх учасників Капели за-
певнити, що таке ж саме почуття відчуває кожен українець, коли довідується 
про успіхи Ваших виступів. Вплітаєте нові квітки у вінок слави, справедливо 
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добутої Капелою під Вашою з Ласки Божої – кермою. Розносите цю Славу 
мало вже не по цілому всесвіту. Маніфестуєте красу і чарівну силу рідної піс-
ні, а разом і творчу глибину та різнобарвність емоціональну нації, що на світ 
Божий породила її та не забула одночасно породити і виплекати тих, хто так 
художнє-геніально демонструє – під Вашою кермою – душу нації. Діяльність 
Капели, з мого погляду, є історичною – хай же свідомість такої ваги “праці” 
Капели дасть і Вам і всім членам її моральне задоволення і сили для дальшої 
праці. Можу запевнити, що ми тут в “Старому” Світі стежимо за Вашими ви-
ступами, радіємо Славі Вашій і шлемо свої найкращі чуття і благословенство 
у Вашій, незамітній для нашої справи діяльності!

Мій привіт Капелі і подяка за цю працю її зважується з спеціальною по-
дякою за ті жертви, що їх вона ухвалила складати для наших таборян. Вас 
повинні були вже повідомити про отримання перших двох грошових пере-
водів – кожний у 80 доларів.

В справі з ужитковання цих грошей, як на польську валюту, то значних, 
а після порозуміння з де ким, вирішив витрачати їх на такі цілі, од яких би 
була користь для справи і залишилося б щось цінне, творче, а не марнотрат-
не. З огляду на загальні наші потреби, до задоволення яких треба заздалегідь 
готовитись, як до одповідальних державних потреб, я спинився на тому аби з 
жертв Капели організувати повторні курси для старшин Генерального Штабу. 
В пояснення цього вважаю необхідним трохи спинитись на цій потребі. Коли 
нам прийдеться розгортати нашу армію, то тільки для частин, що займатимуть 
Правобережжя, потрібно не менше 90 штабних старшин, досить підготовле-
них для посад начальників штабів бригад і дивізій. 

Ми маємо всього 16. А без таких старшин – не можна будувати армію. 
Отже треба, користуючись обставинами, такий контингент підготувати. В 
1922 р. мені пощастило утворити курси 8 місячні для 30 старшин. Вони дали 
добрі наслідки. Але 8 місячної підготовки мало. Треба ще їх удосконалити. 
Отже я і вважав на необхідне організувати повторні курси власне на частину 
тих грошей, що жертвує Капела; інша частина буде затрачена на майстерні, з 
яких козаки, старшини матимуть певний зиск і матеріальний інтерес. Думаю, 
що подані вище міркування цілком задовольнять жертви давців-капелян, тим 
більше, що грошовий – докладний звіт в витратах по моєму наказу буде пе-
ресланий їм своєчасно. Хай жертводавці мають певність, що ні один долар 
не буде витрачений марно, а піде на важливі потреби загальнонаціонального 
значення. Поки уряд мав гроші, він може і не потребував грошової допомо-
ги громадянства для реалізації державно корисних завдань. В сьогоднішніх 
умовинах справи стоять так, що без допомоги громадянства ми не можемо 
таких завдань здійснити. Коли в Празі вчиться кількасот наших студентів, так 
потрібних нам будівничих України, то і в таборах, завдяки виконанню капе-
лянами свого патріотичного обов’язку, ми приготовимо для одповідної праці 
фахових старшин-патріотів що не будуть партачити військової справи, не бу-
дуть зраджувати нас, а навпаки з’єднають свої фахові знання з фанатичним 
патріотизмом, а це в результаті принесе одну тільки користь. Таким чином, 
хай капела дивиться на молодих наших старшин повторного курсу Генераль-
ного Штабу, як до повної міри на своїх стипендіатів-пансіонерів.

Гадаю, що подані вище інформації цілком будуть вистачаючими для 
жертводарців, тим більше, що серед них маються старшини, які пояснять до-



ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ140

кладно своїм не військовим колегам та колежанкам всю військово-національ-
ну вагу тої справи, яку на гроші Капели “потихеньку” для чужого ока буде 
переведено в таборах.

* * *
Користуючись нагодою прошу передати од мене привіт капелі з минулою 

п’ятирічницею української державності. Хай на чужині хоч, згадка про цей 
день перенесе нас на нашу дорогу Україну, що більше загартує нас для даль-
шої праці – боротьби за ідею Незалежної Української Держави!

Моя порада Вам і Капелянам, випливаюча з оцінки ситуації в Європі і на 
Україні, продовжувати відновлення ангажементів. Думаю, що коли не буде 
якихось несподіванок міжнароднього характеру, в швидке наступлення яких 
мало вірю, – то тоді Вам слід подумати про те, щоб ці ангажементи продо-
вжити років на 1⅓-2. Думаю, що Вам пощастить осягти цього. В кожному разі 
про це заздалегідь думати, щоб забезпечити провадження так цінної для нашої 
справи діяльності Капели.

Вітаю ще раз всіх Капелян, за чулий відгук на [...] до їхнього патріотично-
го обов’язку, дякую, і бажаю сил, віри і успіху в дальшій діяльности.

P. S. Дорогий Маєстро: бережіть свої сили і здоров’я!
Прочитайте самі цього листа Капелі.
Ваша характеристика американців-українців дуже цікава і мітка.
Висилаю Вам “Сурмач”, і Le Monitenr Український. Далі ще дещо вишлю, 

щоб не губили зв’язку. Одгукуйтесь. Цікаво знати, як далі Вам поводитися.
Хай Вас доля береже.

 Симон Петлюра

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 118–121. Автограф.

№ 10

ЛИСТ
ФРАНЦУЗЬКОГО ВЧЕНОГО, ПРОФЕСОРА ПАРИЗЬКОЇ 

“СОРБОННИ”11 ШАРЛЯ СЕНЬОБОСА12 ДО О. А. КОШИЦЯ, 
НАДРУКОВАНИЙ У “FRANCE ET UKRAINE”

6 лютого 1920 р.

Шановний Пане!
Ваші співаки дали мені більше, ніж я сподівався. Яка могутня музика 

звучить в цему оркестрі людських голосів, таких повних, таких своєрідних 
і так ідеально зіспіваних! Я уже не кажу про їх чудову здібність зв’язувати 
звуки і протягувать кінці пісні, ні навіть про нечувану м’якість, що могло б 
бути осяінено трудом і технічними вправами. Дійсно безперечною ознакою 
глибокого інстинкту є могутня емоціональність голосів, несподівані переходи 
від дикости до дитячої ніжности і, особливо, абсолютна єдність голосових 
атак при такій кількости співаків.
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Навіть наша Марсел’єза, така немузикальна, перетворена ними, стає бо-
йовим співом, повним буйної нестриманої сили, закликом до зброї, який ви-
пливає з непереможною могутністю. Які блискучі ефекти могли б вони надати 
великому музичному творові “Виряження в похід”, а ще краще хорові з ІХ-ї 
Бетховенської симфонії! На мене особисто українські співаки зробили глибо-
ке вражіня, якого я не переживав вже довгий час з тої пори, як я чув в Мюн-
хені Вагнеровські твори.

Не може бути кращої, досконалішої пропаганди для того, щоб дати сві-
тові пізнати українську націю. Вам заперечують існування Вашої нації, отже 
Ваші співаки доводять світові, що ця нація має незрівняно-могутню душу.

Прийміть, Шановний Пане, вислів моєї глибокої вдячности і щирої по-
шани.

Ch Seignobos.

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 94, арк. 186а. Копія. Машинопис.

№ 11

ЛИСТ 
А. Г. МАКАРЕНКА ДО УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
Серпень 1920 р.

До Української 
Республіканської Капели

Пробуваючи за кордоном у державних справах, я з найбільшою радістю 
довідуюся про великі успіхи ваші, дороге товариство, на користь нашої ві-
тчизни.

Вам самим відомі ті корисні наслідки вашої ідейної праці, і я певен що 
все наше свідоме громадянство на Україні щиро подякує вас за цю тяжку по-
дорож, що відбулась серед неприхильних, а іноді й тяжких обставин.

Посилаючи Вас за кордон Директорія вірила, що чарівна Українська пісня 
та ваше патріотичне відношення до сповнення своїх обов’язків, переможуть 
найлютішого ворога Української справи в Европі – не знання та не розуміння 
наших національних змагань. Ця віра ніколи не покидала нас, і я, як один із 
ініціаторів утворення Капели в тих цілях, з гордістю славлю им’я тих, хто 
прославляє им’я України!

На превеликий жаль непереможні обставини не дали нам можливости 
безпосередньо стежити за діяльністю капели і своєчасно заопікуватися усіма 
потребами. Більшість же наших відпоручників за кордоном не свідомо, а по 
части й не совісно віднеслась до капели, з якої причини повстали матеріальні 
нужди громадянства.

Це з’явище з біллю відчувається в моєму серці і я вживаю всіх заходів 
для забезпечення ваших потреб.

Маю певність, що ваша діяльність за кордоном ще й далі в значній мірі 
допоможе успішному провадженню героїчної боротьби Українського народу 
за свої права на незалежне існування.
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Ця боротьба буде продовжуватись при всяких обставинах, аж до повного 
успіху. Багата своїми творчими силами Українська земля, що страждає від на-
їзду лютих сусідів дасть ще героїв що визволить її на завжди.

Працюймо ж вмісті на благо нашої дорогої Батьківщини, забудьмо в цей 
тяжкий час всі лихі пригоди в нашому житті і в братерському єднанні напру-
жимо всі сили для творчої праці.

Вітаю ж Вас великий наш артиста ОЛЕКСАНДРЕ АНТОНОВИЧУ, та 
Вас дорогі СПІВРОБІТНИЦІ та СПІВРОБІТНИКИ з великим успіхом в праці 
за рідну справу і висловлюю вам свою велику подяку.

Щасти вам Боже. До приємної зустрічі в найближчий час.

 Андрій Макаренко

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 32, 32зв. Оригінал. Машинопис.

№ 12
ЗАКОН

РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ПРО СКАСУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ШТАТІВ СЛУЖБОВЦІВ

УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ
4 серпня 1920 р.

Іменем Української Народної Республіки
Затверджую 4-го серпня 1920 року
Голова Директорії Петлюра /в. р./
Посвідчую: Т. В. О. Державного Секретаря

Ухвалений Радою Народніх Міністрів

ЗАКОН
про скасування тимчасових штатів служачих Української Республікан-

ської Капели і про допомогу згаданій Капелі.
1. Тимчасові штати служачих Української Республіканської Капели до-

дані до закону 24-го січня 1919 року про утворення Української Республі-
канської Капели /Вісник Державних законів, вип. 8., Ч. 106 /скасувати з 1-го 
серпня 1920 року.

2. Починаючи з 1-го серпня 1920 року прибутки з концертів капели по-
ступають в її розпорядження.

3. Асігнувати в розпорядження Головноуправляючого Справами Мис-
тецтва та національної культури з коштів Державної Скарбниці сім міліонів 
/7000000/ гривень на допомогу Українській Республіканській Капелі.

4. Починаючи з 1-го січня 1920 року допомога Капелі вираховується в 
кошторисному порядкові.

5. Затвердження статуту, яким встановляється порядок вдержання Капе-
ли і переведення господарських видатків покласти на Головноуправляючого 
Справами Мистецтв та Національної Культури.

6. Закон перевести в життя по телеграфу.
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За голову Ради Народніх Міністрів Ніковський13/в. р./
За Міністра Народьої Освіти
Головноуправляючий Справами Мистецтва та Національної Культури 
Павло Зайцев /в. р./
З оригіналом згідно:
(За) Начальника Канцелярії Директорії У. Н. Р. [підпис нерозбірливий]
Печатка “Канцелярія Директорії У.Н.Р.”

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 2, арк. 34. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 13

ЛИСТ
ПОВІРЕНОГО У СПРАВАХ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У НІМЕЧЧИНІ ПОСЛА Р. С. СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО ДО ГОЛОВИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ О. А. КОШИЦЯ

№ 1573     19 травня 1921 р., Берлін

До вп. Пана
Олександра КОШИЦЯ
Української Республіканської Капелі

Вислухавши Ваш доклад про стан внутрішніх відносин і нинішнє по-
ложення Української Республіканської Капелі, маю за честь, як представник 
Уряду Української Народної Республіки в Німеччині й в порозумінні з п. Над-
звичайним Послом М. Васильком14, прохати Вас зробити негайно слідуючі 
розпорядження:

1. Господар Капелі п. Курчинський має все державне майно Капелі пере-
дати по опису Комісії Посольства У.Н.Р. у Німеччині, складеній з секретарів 
Посольства М. Гехтера15 й А. Коваленка.

2. Скарбник Капелі д. Литвин повинен здати всі касові книжки й обра-
хунки на Ваші руки.

Обидва ці розпорядження мусять бути виконані до 21 сього травня, в про-
тивнім же разі прохаю Вас звернути увагу згаданих дд. Курчинського та Лит-
вина на те, що Посольство У.Н.Р. у Німеччині залишає за собою право вжити 
всіх заходів і кроків що до їх особистої відповідальности перед німецьким 
законом за цілість державного майна Української Народної Республіки.

ПОВІРЕНИЙ У СПРАВАХ У.Н.Р.
У НІМЕЧЧИНІ ПОСОЛ Стоцький16

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 12, арк. 57. Оригінал. Машинопис.
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№ 14

ЛИСТ
ПОВІРЕНОГО У СПРАВАХ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

У НІМЕЧЧИНИ ПОСЛА Р. С. СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО ДО ЧЛЕНА 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КАПЕЛИ БАЖАНОВА

№ 1599                       21 травня 1921 р., Берлін

До члена Української
Республіканської Капелі
п. БАЖАНОВА

Вислухавши доклад п. Головного Диригента Української Республікан-
ської Капелі Олександра КОШИЦЯ про стан внутрішніх відносин і нинішнє 
становище Капелі, Посольство У.Н.Р. у Німеччині в порозумінні з п. Надзви-
чайним Послом і Уповноваженим Міністром М. Васильком має за честь за-
пропонувати Вам передати нотну бібліотеку на руки Головного Диригента 
О. Кошиця й його помічниці п-ні Щуровської.

Це розпорядження мусить бути виконане до 12 години дня в вівторок, 24 
сього травня, в противнім разі Посольство У.Н.Р. у Німеччині залишає за со-
бою право вжити заходів і кроків до Вашої особистої відповідальности перед 
німецьким законом за цілість державного майна Української Народної Респу-
бліки.

ПОВІРЕНИЙ У СПРАВАХ У.Н.Р.
У НІМЕЧЧИНІ ПОСОЛ  Стоцький

ЦДАВО України, ф. 3965, оп. 2, спр. 12, арк. 58. Оригінал. Машинопис.

№ 15
ЗВЕРНЕННЯ 

ТОВАРИСТВА ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ В ПРАЗІ
ДО УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

SPOLEK PRATEL
UKRAJINSKE PISNE V PRAZE
Товариство прихильників української пісні в Празі
Praha I., Narodni tr. 25, “Metro”
Сekoslovensko
_______
[ч. ...]
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине,
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Т. ШЕВЧЕНКО
До українських Громадян!
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Український нарід має непереможну зброю, що відзброює навіть його 
ворогів – свою пісню. Зрозуміла це молода українська держава, висилаючи 
в 1919 р. закордон “Українську Республіканську капелу” під орудою ґеніяль-
ного її дириґента – О. А. Кошиця. Для пропаґанди української національної 
справи “У.Р.К.” зробила мабуть більше, ніж усі дипльоматичні місії та бюро 
преси разом взяті. Чудово це висловив один фламандський критик, порівняв-
ший світове турне У.Р.К. з хрестовим походом. “Немає промов; не роздають 
брошурок і мап – писав він тільки співають. І чого ніколи не зроблять ні бро-
шурки, ні мапи, ні промови, бо книжок не читають і промов так само не слу-
хають, можуть зробити ці пісні. Сотні и сотні були захоплені цими піснями.” 
Коли всі українці так співають, як члени цього хору, тоді цей нарід вартий 
більше ніж своєї волі”.

Це дійсно так! Своєю піснею, своїми колядками, щедрівками та могутні-
ми кантатами, в ґеніально-мистецькому виконанню У.Р.К. – здобула Україна 
на порозі своєї державної самостійності широкі симпатії зах[ідної] Европи, а 
відтак обох Америк.

Українському народові не пощастило однак довершити свою визвольну 
боротьбу повною національною перемогою. Замовкла також закордоном його 
пісня. Розпалася славетна капела. Розійшлися по світу її співаки, ці герольди17 
української національної волі...

Річ зрозуміла, що ці часи українського лихоліття виринув проект віднов-
лення У.Р.К. Та використання української пісні , як засобу пропаґанди, котра 
має нагадати культурному світові, що український нарід живе, не помер і не 
хоче вмерти, що знайде зрозуміння і симпатії для своїх визвольних прямувань 
скрізь, де визнають ще правду, люблять красу та шанують свободу. Відгук-
нувся та дав свою згоду ще раз пройти по світу “хрестовим походом” укра-
їнської пісні великий її майстер та інтерпретер – О. Кошиць. Відгукнулися 
також чехи, які виявили за останні роки стільки приятельського зрозуміння 
для української культури, уможливлюючи її плекання під захистом Чехосло-
вацької держави та народу.

Так оце заклалося у Празі “Товариство прихильників української пісні”18 
з метою відновити славу “У.Р.К.” під орудою О. Кошиця. На чолі його сто-
їть відомий чеський композитор і Голова Чеськословацької Академії Наук та 
Мистецтв, проф[есор] Д[окто]р Й. Б. Ферстер19. В складі його фундаторів є 
знавець української пісні та автор нарису про У.Р.К. видатний чеський музи-
колоґ – проф. Карл[івського] Універ[ситету] Д[окто]р Зд[енєк] Неєдлий, далі 
проф[есор] чеської державної консерваторії, Міністерський радник Д[окто]р 
Й. Бранберґер, проф[есор] державної чеської консерваторії Яр. Кржічка20, Рад-
ник магістрату головного міста Праги Інж[енер] О. Шоурек21.

Звичайно, справа, про яку тут мова, має також свій суто практичний, себ-
то, матеріальний бік. Організація нової української капели вимагає п о п е р е 
д н і х коштів, – відтак її прибере імпресаріо, що влаштує подорож цього хору 
спочатку по Европі, а потім до Америки, де між иншим проєктується його ви-
ступ у 1933 р. в Чикаго на міжнароднім співацьким фестивалі, що входить у 
програму чикагської світової вистави.

Ці організаційні кошти кругло обраховані у 3.500 долярів. Товариство 
ставить своєю ціллю ці кошти здобути! Через це фундатори “Т.П.У.П.” звер-
таються оцим закликом до всього українського й чеського загалу з проханням 
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відгукнуться на нього та внести вкладку на організаційний фонд цієї устано-
ви! Звертаємося до всіх: заможних і вбогих, меценатів і установ, поокремих 
діячів та колективів, певні, що кожен по змозі спричиниться до зреалізовання 
цього фонду, від якого залежатиме повстання нової української капели. Закли-
каємо записуватися у члени нашого Товариства. Віримо, що кожен свідомий 
українець відгукнеться чинно на цей заклик. Хай кожен дасть, що може: один 
більше, другий менше, але всі! Так непомітно майже складається потрібний 
організаційний фонд. Адже таким чином і з таких масових вкладок чехи збу-
дували свій гарний та монументальний “Національний театр”. Українці хай та-
ким чином зорганізують свій національний хор для пропаганди рідної справи. 
“Не може бути кращої досконалішої пропаганди для того – писав славетний 
французький історик та приятель України, проф[есор] Ш. Сеньобос – під вра-
жінням паризького концерту У.Р.К. в листі до О. Кошиця – щоб дати світові 
пізнати українську націю. Вам заперечують існування Вашої нації, отже Ваші 
співаки доводять світові, що ця нація має незрівнянно могутню і музикальну 
душу”. Хай отже знову залунає по цілому світу українська пісня, в якій втіле-
на душа народу! Хай кожен прикладає руку до повстання Української Капели 
Ол. Кошиця. Хай українська пісня поширює серед народів Славу України та 
своєю красою промощує шлях до визволення українського народу!

ЗА УПРАВУ “ТОВАРИСТВА П. У. П.”
Б. САМОЙЛОВИЧ в. р. Інж. А. ГАЛЬКА в. р.  Др. Й. Б. ФЕРСТЕР
в. р. т. ч. Секретар. т. ч. Заступник Голови.   т. ч. Голова.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 235, арк. 16, 16зв. Копія. Машинопис.

1 Андрієвський Опанас (Панас) Михайлович (1878–1955), український 
дер жавний і політичний діяч, з 1918 р. – член Директорії УНР; юрист.

2 Макаренко Андрій Гаврилович (1886–1963), директор департаменту 
в міністерстві залізниць у період Української Держави, співорганізатор по-
встання проти гетьмана і член Директорії УНР.

3 Швець Федір Петрович (1882–1940), громадський і політичний діяч, 
член ЦК Селянської спілки та УПСР; у 1918–1919 рр. – член Директорії УНР.

4 Корчинський Михайло Агафонович (1885–1937), український політич-
ний і громадський діяч, Державний секретар Ради народних міністрів УНР 
доби Директорії (грудень 1918–квітень 1919); адвокат.

5 Чехівський Володимир Мусійович (1876–1937), український політич-
ний і громадський діяч, прем’єр-міністр Директорії УНР. Один із фундаторів 
УАПЦ.

6 Огієнко Іван Іванович (1182–1972), український вчений, політичний, 
громадський і церковний діяч; 5 січня 1919 р. був призначений міністром 
освіти УНР; митрополит УАПЦ (від 1944 р.)

7 Карпинський Олександр Михайлович (1869–1929), український політич-
ний і громадський діяч, з 22. 11. 1917 р. – товариш генерального секретаря 
внутрішніх справ УНР періоду Центральної Ради, у січні 1918 р. – товариш 
міністра внутрішніх справ. За часів Української Держави – член ради Мініс-
терства закордонних справ; після Першої світової війни – адвокат.
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8 Зайцев Павло Іванович (1886–1965), український громадсько-політичний 
і культурний діяч, член Української Центральної Ради, у 1918 р. – директор 
департаменту загальних справ Міністерства освіти; вчений-літературознавець, 
археограф.

9 Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1869–1965), політичний та гро-
мадський діяч, наприкінці періоду Директорії УНР, голова Ради міністрів 
(26. 05–10. 11. 1920 р); педагог, публіцист, історик.

10 Темницький Володимир-Лука Миколайович (1879–1938), український 
громадсько-політичний діяч, голова УСДПР у 1914–1920 рр., міністр закор-
донних справ УНР у 1919 р.; правник, публіцист.

11 Сорбонна (фр. Sorbonne) – університет у Парижі; спочатку – богослов-
ська школа і притулок для бідних студентів, згодом – назва богословського 
факультету Паризького університету; заснований у 1253 р. теологом Робером 
де Сорбоном, духівником Людовика ІХ Святого. З часом назва “Сорбонна” в 
розмовній мові стала синонімом всього Паризького університету.

12 Шарль Сеньобос (1854–1942), французький історик, професор, викладач 
у Сорбонні. У 1913 р. написав вступну статтю про Україну “Одна поневолена 
нація”, надруковану в одному з номерів журналу “Аннали національностей”.

13 Ніковський Андрій Васильович (1885–1942), громадський і політичний 
діяч, активний член ТУП і УПСФ, у 1920 р. займав пост міністра закордонних 
справ в уряді В. Прокоповича; літературознавець, журналіст.

14 Василько Микола Миколайович (1867–1935), український громадсько-
політичний діяч. Був послом Буковинського сейму протягом 20 років (1898–
1918). Наприкінці 1919 р., після приходу до влади Директорії УНР, був при-
значений послом УНР у Швейцарії в ранзі міністра. Обіймав цю посаду до 
серпня 1923 р., після чого був переведений послом до Німеччини.

15 Гехтер Максим Григорович (1885–1947), український політичний і гро-
мадський діяч, дипломат. 11 січня 1919 р. увійшов до складу Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР до Сполучених держав Північної Америки в якості 
радника, був начальником інформаційного відділу Надзвичайної диплома-
тичної місії УНР в Данії, секретарем посольства УНР у Німеччині. Особовий 
фонд М. Г. Гехтера (ф. 4381) зберігається у ЦДАВО України.

16 Смаль-Стоцький Роман Степанович (1893–1969), політичний діяч, ди-
пломат, надзвичайний Посол і Повноважний Міністр УНР в Берліні (1921–
1923), український мовознавець.

17 Герольд (від лат. heraldus; нім. herold, анг. herald, “провісник”, “вісник”, 
“вістун”, “глашатай”) – своєрідні управителі турнірами, які стали першими 
офіційними особами; описували та тлумачили фігури на лицарських щитах.

18 Товариство прихильників української пісні в Празі (Т.П.У.П) створене 
18 грудня 1931 р., мета якого – плекати та пропагандувати українську музику 
взагалі та український спів зокрема.

19 Ферстер Йозеф Богуслав (1859–1951), чеський композитор, у 1931–
1939 рр. – голова Чехословацької академії літератури й мистецтва.

20 Ярослав Кржичка (1882–1969), чеський композитор, професор держав-
ної чеської консерваторії, автор опер, симфоній, камерної музики для хору, 
музики до кінофільмів та вистав, пісень для дітей.
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21 Шоурек Отакар (1883–1956), чеський музикознавець. Працював у Пра-
зі. Диригував різними хорами, був концертмейстером у Національному театрі 
Праги, писав музично-критичні статті для різних газет та журналів. Відомий 
як дослідник творчості композитора А. Дворжака.

There is published a number of documents of the Central State Archives of 
Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine highlighting the history of 
the Ukrainian Republican Chapel, its performances abroad and characterizing the 
creativity of O.A. Koshyts as a composer, conductor and choir leader.

Key words: the Ukrainian Republican Chapel (URC); O. A. Koshyts; 
S. Petlyura; foreign press reviews; concerts.
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УДК 930.253:94(477)“1918”

О. М. РЕДЬКО*

ГРАМОТА ГЕТЬМАНА УСІЄЇ УКРАЇНИ 
ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ВІД 3 СЕРПНЯ 1918 р.

Публікується Грамота Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського – 
т. зв. “заповіт-розпорядження” на випадок смерті, тяжкої хвороби та перебу-
вання поза межами держави першої особи Гетьманату. Подано короткий опис 
подій та характеристику унікальності історичного документа.

Ключові слова: Українська Держава; Гетьман; Грамота; унікальний до-
кумент; ЦДАВО України.

Для кожного з держав-
них утворень України, що іс-
нували в революційну добу 
1917–1921 рр., першочерговим 
завданням було прийняття кон-
ституційних та нормативно-
правових актів, які б юридично 
закріпили суспільний і держав-
ний устрій, порядок утворення 
та принципи діяльності дер-
жавних органів, виборчу сис-
тему, основні права, свободи і 
обов’язки громадян тощо. 

Про перехід влади до Пав-
ла Скоропадського та проголо-
шення Української Держави 
громадськість дізналася з Гра-
моти до всього українського 

народу та законів про тимчасовий державний устрій України від 29 
квітня 1918 р., які декларували повну державну незалежність і подаль-
ше визначення державного устрою представницьким органом – Укра-
їнським сеймом1.

© О. М. Редько, 2016
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* Редько Ольга Михайлівна – начальник відділу довідкового апарату 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

П. Скоропадський в робочому кабінеті.
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 2, 

спр. 4, арк. 57.



УНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ150

У державотворчому процесі Гетьманату особливе місце посідає 
Тимчасовий закон про Верховне Управління Державою на випадок 
смерті, тяжкої хвороби та перебування поза межами держави Ясно-
вельможного Пана Гетьмана Усієї України. Цим законом від 31 липня 
1918 р. Павло Скоропадський передбачив певну процедуру переходу 
влади до спеціальної колегії з трьох осіб, призначених Сенатом, урядом 
і самим Гетьманом. Закон та похідний від нього акт – Грамота Гетьма-
на від 3 серпня 1918 р. – давно і добре відомі дослідникам останнього 
українського гетьманату, мають свою історіографію2; грамота публіку-
валася в наукових виданнях, розміщена на багатьох сайтах в мережі 
Internet3. Однак архівознавчий та джерелознавчий аспекти теми досі за-
лишаються поза увагою науковців.

Оригінал закону з власноручними виправленнями Гетьмана збе-
рігається у Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України (далі – ЦДАВО України) серед документів фонду 
Ради Міністрів Української Держави. Відповідно до статей 2–4 закону 
Гетьман своєю рукою складає грамоту у трьох примірниках, в якій ви-
значає дві особи з членів Колегії Верховних правителів для управління 
державою у випадках, зазначених у назві та статті 1 закону. Три при-
мірники грамоти Гетьман “особисто вкладає в окремі конверти за влас-
ною і перстеневою Його Ясновельможності печатками, при чому перші 
два примірника для схову урочисто доручаються Державному Сенату 
і Голові Ради Міністрів, а третій примірник передається в Київський 
Катедральний Собор св. Софії”4.

Після незначних виправлень Гетьмана 4 серпня 1918 р. закон був 
опублікований у газеті “Державний Вістник” як Закон про Верховне 
управління державою від 31 липня 1918 р.5 Часто закони Української 
Держави мали у назві визначення “тимчасовий” та набували чинності 
заднім числом6. Поява Грамоти Гетьмана Усієї України Павла Скоро-
падського від 3 серпня 1918 р. безпосередньо пов’язана з прийняттям 
зазначеного Закону і мала за мету визначити процедуру введення його 
у дію.

У фонді Міністерства закордонних справ Української Держави збе-
рігається один оригінал грамоти7. Варто зазначити, що саме цей до-
кумент є першим за порядком примірником грамоти, про що свідчить 
конверт із власноручним написом Гетьмана: “Для Державного Сенату. 
Цей конверт з моєю грамотою, в якій заздалегідь визначаю Держав-
ного Правителя на випадок моєї смерти, або тяжкої хвороби та його 
заступника, Я, Гетьман Усієї України власною рукою запечатав моїми 
печатками і вчинив цей напис. 3-го серпня 1918 р. Гетьман Усієї Укра-
їни Павло Скоропадський”8. Конверт на звороті має п’ять сургучевих 
печаток, з яких чотири – з відбитком герба та напису “Українська Дер-
жава Гетьман Усієї України Павло Скоропадський”, одна (в центрі) – 
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Грамота Гетьмана Всієї України П. Скоропадського від 3 серпня 1918 р.
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 10, арк. 3.
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відбиток персня Гетьмана9. 4 серпня 1918 р. цей конверт із грамотою 
отримав Президент Державного сенату Микола Василенко10. Про пере-
давання трьох конвертів був складений акт, засвідчена копія якого та-
кож зберігається у ЦДАВО України11. З акта відомо, що у приміщенні 
Гетьманського палацу П. Скоропадський зібрав сенаторів і міністрів, 
запросив Митрополита Київського та Галицького Антонія для оголо-
шення Тимчасового закону про Верховне управління державою на ви-
падок смерті, тяжкої хвороби або перебування поза межами держави 
Ясновельможного Пана Гетьмана та урочистого передавання трьох 
окремих конвертів із грамотою. Один конверт отримав Президент Дер-
жавного сенату Микола Василенко, другий – Голова Ради Міністрів 
Федір Лизогуб, а третій – Настоятель Київського кафедрального собору 
св. Софії через Владику Антонія12. 

Закон про Верховне управління державою та Грамота Гетьмана 
Усієї України П. Скоропадського були реалізовані у практиці держав-
ного життя лише один раз. Перед офіційним візитом “для побачення з 
Його Величністю Імператором Германським”13 4–16 вересня 1918 р.14 
глава держави залишив свій Відручний лист до Голови Ради Міністрів 
про формування на час його візиту до Німеччини Колегії верховних 
правителів. До її складу Гетьман призначив Федора Лизогуба, Держав-
ний сенат – сенатора Дмитра Носенка, Рада Міністрів – військового 
міністра Олександра Рогозу. Згідно з цим листом від 3 вересня 1918 р. 
конверти з грамотою-заповітом “зостаються непорушними”15. У Гра-
моті П. Скоропадський заповідав на випадок своєї смерті чи важкої 
хвороби призначити Верховним правителем України Петра Дорошен-
ка – нащадка давнього козацько-гетьманського роду, людину, близь-
ку до родини Скоропадських. Його наступником мав стати державний 
секретар, відомий правник, сенатор Сергій Завадський, один з авторів 
згаданого Закону. Очевидно, конверти із заповітом останнього україн-
ського Гетьмана так і залишилися непорушними аж до його зречення. 

Як свідчать документи справи фонду № 3766, Грамота П. Скоро-
падського та конверт від неї разом з іншими документами (журнали 
засідань Ради Міністрів Української Держави, ноти, листування послів 
тощо) були передані до Центрального державного архіву Жовтневої 
революції і соціалістичного будівництва УРСР (нині – ЦДАВО Укра-
їни) Інститутом історії партії ЦК КП України 11 грудня 1961 р.16 Ще 
раніше, у червні 1946 р., працівниками партархіву Української філії 
Інституту Маркса – Енгельса – Леніна (ІМЕЛ) при ЦК ВКП(б) із роз-
сипу були сформовані справи у кількості 11 одиниць, яким присвоєно 
номер фонду (№ 46) та назва – “Українська Держава (гетьманат)”17. Під 
час перевіряння наявності та стану документів цього фонду у листопаді 
1955 р. було виявлено, що справи підшиті у нестандартні обкладинки, 
окремі з яких прийшли в непридатність18. У ЦДАВО України ці справи 
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Тимчасовий закон про Верховне управління державою на випадок смерті, 
тяжкої хвороби і перебування поза межами держави 

Ясновельможного пана Гетьмана Всієї України.
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 284, арк. 1.
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приєднані до фонду № 3766 “Міністерство закордонних справ Україн-
ської Держави” за описом № 3. 

Відповідно до “Методики віднесення документів Національного 
архівного фонду до унікальних”, затвердженої наказом Держкомархі-
ву від 25 листопада 2008 р. № 237, Грамоту Гетьмана Усієї України 
Павла Скоропадського визначено як унікальний документ19 одразу за 
кількома критеріями: походження (як офіційний документ, створений 
у результаті діяльності Гетьманату) та змісту (фіксує визначний факт 
у політичному житті України), у сукупності з якими велике значення 
має власноручний напис всесвітньо відомої особи. Грамоту виконано 
на великоформатному цупкому папері рукописним способом. Внизу – 
підпис Гетьмана Усієї України Павла Скоропадського, скріплений його 
власною печаткою. 

На наш погляд, науковий коментар до публікованих Грамоти – за-
повіту Гетьмана П. Скоропадського від 3 серпня 1918 р. та оригінально-
го Тимчасового закону про Верховне Управління Державою сприяти-
ме більш докладному висвітленню складних державотворчих процесів 
доби Української революції 1917–1921 рр.

1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї-
ни (далі – ЦДАВО України), ф. 3766, оп. 1, спр. 42, арк. 27а.

2 Див.: Мироненко О. Закон про верховне управління Україною 1918 р. // 
Українське державотворення: невитребуваний потенціал : Словник-довідник / 
За ред. О. М. Мироненка та ін. – К., Либідь, 1997. – С. 203–204; Пиріг Р. 
Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси // НАН України. 
Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – С. 110; Пиріг 
Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний ви-
мір / НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 
2016. – С. 477–478 та ін.

3 Див.: Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, лю-
дина. Історико-архівні нариси. – К., 2003. – С. 283; Автограф української іс-
торії: IX–XXI ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives. 
gov.ua/Sections/Nezalezhnist/D-files-1.php?37. – Назва з екрана; Скоропадський 
П. Грамота (заповіт) Гетьмана усієї України та Війська козацького (на ви-
падок смерті або тяжкої хвороби) (3 серпня 1918 р.) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://http://www.hainyzhnyk.in.ua/doc2/1918%2808%2903.
skoropadskyi_zapovit.ph. – Назва з екрана.; “Заповіт” гетьмана всієї України та 
військ козацьких Павла Скоропадського [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://askoldova-mohyla.org/uk/item,3356. – Назва з екрана.

4 ЦДАВО України. ф. 1064, оп. 1, спр. 284, арк. 1.
5 Державний Вістник. – 1918, 4 серпня. – № 30. – С. 1.
6 Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року… – С. 110.
7 ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 10, арк. 3.
8 Там само, арк. 4.
9 Там само, арк. 4зв.
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12 Там само.
13 Державний Вістник. – 1918, 6 вересня. – № 44. – С. 1.
14 Українська Держава (квітень–грудень 1918 року). Документи і матері-

али. У двох томах, трьох частинах/ Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. – К.: 
Темпора, 2015. – Т. 2. – С. 396.

15 Державний вістник. – 1918, 6 вересня. – № 44. – С. 1.
16 ЦДАВО України. Справа фонду № 3766 “Міністерство закордонних 

справ Української Держави”, арк. 18.
17 Там само, арк. 19.
18 Там само, арк. 24.
19 Там само, арк. 56–57.

There is published the Charter of Hetman of all over Ukraine Pavlo Sko ro-
padsky – so called “Covenant-order” in case of death, serious illness and Head 
of Hetmanat not presence in the State. A brief description of the events and 
characteristics of unique historical document are given.

Key words: the Ukrainian State; the Hetman; the Charter; the unique document; 
the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine.
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УДК 930.25(71)

А. О. САПОНОВ*

АСОЦІАЦІЯ КАНАДСЬКИХ АРХІВІСТІВ:
ВІХИ ІСТОРІЇ

Висвітлено причини, передумови та процес утворення Асоціації канад-
ських архівістів; події, пов’язані з її становленням протягом перших років іс-
нування. Розглянуто функції та діяльність Асоціації на сучасному етапі. 

Ключові слова: архіви, Канада, Асоціація канадських архівістів; Канад-
ська історична асоціація; Архівна секція Канадської історичної асоціації.

Важливим напрямом сучасних архівознавчих студій є дослідження 
історії архівної справи у різних країнах світу. Як писав відомий архі-
віст, один із провідних теоретиків канадської архівістики кінця ХХ–по-
чатку ХХІ ст. Террі Кук (Terry Cook; 1947–2014), “не розуміючи ін-
телектуальних зусиль наших попередників, ми втрачаємо можливість 
послуговуватись їхнім досвідом та приречені на повторення їхніх по-
милок”1. 

Як відомо, інтенсивному розвитку архівної справи у світі упродовж 
останніх двох століть сприяли поява низки визначних наукових праць, 
що мали на меті узагальнення практичного досвіду попередніх поко-
лінь, а також оформлення архівів у державну галузь управління. Разом 
із цим посилювалася суспільна увага до архівів, дедалі актуальнішими 
ставали потреби у збереженні архівних колекцій, зростали обсяги утво-
рюваних організаціями документів. Внаслідок цього протягом XX ст. 
було засновано значну кількість нових архівів, а, отже, суттєво зрос-
ла чисельність представників архівної професії. Об’єднання архівістів 
задля вирішення спільних проблем та репрезентації власних інтересів 
призвело до виникнення численних професійних спільнот – спілок, то-
вариств та асоціацій.

Мета і задум цієї статті полягають у дослідженні історії створен-
ня однієї з найвпливовіших професійних асоціацій архівістів у Кана-
ді й у світі – Асоціації канадських архівістів (Association of Canadian 
Archivists, ACA) та напрямів її діяльності.

* Сапонов Андрій Олександрович – студент кафедри архівознавства та 
спе ціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

© А. О. Сапонов, 2016
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Актуальність цього дослідження зумовлена важливістю аналізу до-
свіду організації сучасної архівної справи у зарубіжних країнах, дослі-
дження канадської та світової архівознавчої думки, вплив на розвиток 
яких мала ACA. Значущою нагодою звернутися до цієї сторінки архів-
ної історії Канади є також відзначення у 2015 р. 40-ї річниці заснування 
Асоціації та її друкованого органу – наукового журналу “Archivaria” 
(“Архіварія”)2. 

Застосований автором комплексний підхід до вивчення історії 
Асоціації канадських архівістів передбачає залучення різних груп іс-
торичних джерел. Провідну роль у цьому дослідженні відіграють ма-
теріали архівної періодики – канадські наукові журнали “The Canadian 
Archivist” та “Archivaria”, американський часопис “The American Archi-
vist” (“Американський архівіст”) (передусім – рубрика зарубіжних но-
вин “The International Scene: News and Abstracts”), а також публікації 
Канадської історичної асоціації (Canadian Historical Association, CHA). 

Не менш вагомий інформаційний потенціал мають також електро-
нні джерела, зокрема офіційний сайт Асоціації канадських архівістів3. 
На ньому розміщено велику кількість матеріалів щодо діяльності ACA, 
охарактеризовано її функції, представлено певні напрацювання членів 
Асоціації щодо вивчення та узагальнення власної історії. Крім цього, 
Асоціація має власні сторінки у соціальних мережах та на популярних 
сайтах, які дають змогу розширити наші уявлення про цю організацію.

Серед аудіовізуальних джерел важливими є опубліковані на сторін-
ці Асоціації канадських архівістів на сайті Youtube4 записи усної історії 
від членів ACA, відеозаписи як офіційних заходів (наприклад, першого 
Канадського архівного саміту, що відбувся в 2014 р. у м. Торонто)5, так 
і неформальних подій із життя Асоціації.

Автор висловлює подяку за сприяння у пошуку джерел для цієї 
розвідки низці членів Асоціації канадських архівістів, зокрема колиш-
ньому президенту (у 1990–1991 рр.) АCA, президенту представництва 
Конгресу українців Канади у м. Ванкувер, президенту Української 
спілки Івана Франка у м. Річмонд Джорджу Брандаку (George Brandak).

Оглядаючи вітчизняну та українську зарубіжну історіографію ка-
надської архівної справи, можна констатувати, що основним предметом 
дослідження науковців (зокрема, І. Матяш, М. Палієнко, Х. Вінтонів, 
Б. Кравченка, Я. Розумного) є архівна україніка та центри її зберігання 
у Канаді6. Натомість ACA дослідники згадують зрідка та, як правило, 
лише у контексті інших проблем (наприклад, у рамках дослідження 
професійних об’єднань архівістів США та Канади7).

Враховуючи загалом недостатній рівень дослідження професійних 
об’єднань канадських архівістів як в Україні, так і в Канаді8, цілком 
не дивно, що у вітчизняній фаховій літературі, яка стосується окремих 
аспектів архівної системи Канади та її професійних об’єднань, трапля-
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ється чимало прогалин, і це також зумовлює необхідність створення 
узагальнюючих праць із зазначеної теми.

Слід відзначити, передусім, що процес становлення архівів у Кана-
ді мав поступовий та безсистемний характер9. Хоча державні та при-
ватні установи створювали й отримували великі обсяги документів, 
вони опікувалися ними лише доти, доки існувала потреба у їхньому 
використанні за прямим призначенням. Прикметно, що перший архів 
федерального уряду – Архів домініону (Dominion Archives) – було 
створено у 1872 р. як підрозділ міністерства сільського господарства. 

Незважаючи на існування державного архіву вже наприкінці 
XIX ст., архіви у провінціях Канади як масове явище почали виникати 
лише протягом XX ст. (за винятком архівів у провінціях Нова Шот-
ландія, Манітоба та Британська Колумбія, що постали у другій поло-
вині XIX ст.10). Звіт канадського архівіста та історика Вілларда Аєлен-
да (Willard E. Ireland), датований 1953 р., фіксує строкату та загалом 
невтішну ситуацію у тогочасних регіональних архівах11. Наприклад, 
Департамент у провінційних справах (Department of Provincial Affairs) 
Ньюфаундленда опікувався лише документами державних установ, 
ігноруючи приватні документи; посади “провінційного архівіста” 
(Provincial archivist) у цьому регіоні не було. У провінції Новий Брунс-
вік тривалий час не існувало жодного організованого архіву. Діяльності 
Бюро архівів (Bureau of Archives) Альберти бракувало систематичності 
й ефективності тощо. Загалом з-поміж десяти провінцій Канади у се-
редині XX ст. лише кілька досягли певних успіхів у організації архівної 
справи.

Разом із тим, попри безсистемність розвитку архівної справи, кіль-
кість архівів та їхніх працівників у Канаді постійно зростала. У своїй 
повсякденній діяльності архівісти були тісно пов’язані з істориками – 
головними користувачами архівів. Тож не дивно, що “колискою” про-
фесійних об’єднань канадських архівістів судилося стати саме Канад-
ській історичній асоціації.

Канадська історична асоціація виникла у травні 1922 р. з колиш-
ньої Асоціації історичних пам’яток (Historic Landmarks Association)12. 
Першопочатково її склад був досить еклектичним: до нього входили 
як історики з університетською освітою, так і історики без спеціальної 
освіти, архівісти та ін. Першим президентом Асоціації Лоуренсом Бер-
пі (Lawrence Burpee) було визначено її цілі та пріоритети: дослідження 
різних аспектів історії, спираючись на першоджерела; ретельне циту-
вання джерел задля можливості верифікації дослідницьких результа-
тів; взаємодія істориків із різних провінцій та їхнє згуртування в єдине 
ціле тощо. Поступово зустрічі членів CHA еволюціонували від засі-
дань “гуртка любителів історії” до проведення наукових конференцій, 
участь у яких надавала відчуття приналежності до історичної професії.
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Під час Другої світової війни CHA остаточно перетворилася на 
професійну асоціацію істориків, що опікувалася, передусім, захистом 
власних інтересів: запобіганням дискримінації істориків, посиленням 
фінансування досліджень із гуманітарних наук тощо. У 1940 р. було 
засновано комісію з метою збереження документів, що стосувалися ві-
йни, а вже у 1950-х роках члени Асоціації обіймали місця у державній 
комісії з експертизи цінності документів.

Зростання кількості архівів та архівістів, посилення ролі архівів у 
суспільстві13, необхідність захисту архівних колекцій зумовили форму-
вання у складі CHA окремого структурного підрозділу архівістів – Ар-
хівної комісії (Archives Committee), що виникла у 1953 р., а 1956 р. 
змінила свою назву на Архівну секцію (Archives Section)14. Головною 
метою цього підрозділу стало задоволення потреб архівістів у різних 
сферах. 

Разом із Державним архівом Канади (Public Archives of Canada, 
PAC)15 Архівна секція СНА сприяла створенню архівознавчих курсів 
на базі університетів (так, у червні 1964 р. у Карлтонському універси-
теті у м. Оттава відбулися курси з теми “Архівні принципи та управ-
ління архівами”)16. Також проводилися щорічні збори членів секції. 
Зокрема, у 1963 р. в Університеті Лаваля (м. Квебек) відбулися збори 
представників різних федеральних та регіональних архівних установ: 
Державного архіву Канади, Університету Торонто, Університету Мак-
гілла (м. Монреаль), архіву Міністерства закордонних справ Канади 
тощо17. Учасники цих зборів виступали з доповідями щодо стану справ 
у своїх установах; тут відбувалися дискусії з актуальних питань канад-
ської архівної справи та діяльності секції; обирався її керівний склад. 

Важливою подією в історії Архівної секції CHA стало видання у 
1963 р. першого випуску інформаційного бюлетеня “Канадський ар-
хівіст” (“Canadian Archivist. Newsletter”). Метою цього видання була 
публікація окремих документів, поширення інформації та новин у ар-
хівній справі, популяризація як самої секції, так і історичної асоціації 
загалом18.

Таким чином, протягом 1960-х років відбувався бурхливий розвиток 
Архівної секції Канадської історичної асоціації, якій вдалося об’єднати 
архівістів майже з усієї Канади. Свідченням цього є ті трансформації, 
що їх зазнавав “Канадський архівіст” – видання кілька разів змінювало 
свою структуру та зовнішній вигляд, перетворившись з інформаційного 
бюлетеня на повноцінний науковий журнал, який висвітлював актуаль-
ні та дискусійні питання канадської архівної справи. У 1969 р. редактор 
“Канадського архівіста” Х’ю Тейлор (Hugh A. Taylor)19 мав усі підстави 
для констатації: “Останніми роками чисельність архівістів у Канаді по-
стійно зростає, і ця професія заслуговує на гідний форум для новин, 
думок та досліджень …”20. 
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Однак варто зауважити, що Архівна секція існувала переважно як 
об’єднання англомовних архівістів, а, отже, не забезпечувала комуніка-
цію та представництво інтересів французької частини канадської архів-
ної спільноти. Із метою усунення цього дисбалансу 9 грудня 1967 р. у 
м. Квебек було засновано Асоціацію архівістів Квебеку (Association des 
archivistes du Québec, AAQ), яка вже протягом першого року існування 
об’єднала навколо себе 175 франкомовних архівістів Канади21. 

Значне зростання чисельності канадських архівістів, відкрит-
тя нових архівних осередків, заснування регіональних професійних 
об’єднань, потреби у розвитку архівної освіти, адаптації архівної спра-
ви до науково-технічного прогресу, створенні єдиного “голосу архівної 
спільноти”22 зумовлювали необхідність суттєвих змін в Архівній секції, 
передусім – отримання незалежності від CHA. 

Неминучість таких змін стала очевидною у 1973 р. під час щоріч-
них зборів секції, що відбулись у м. Кінгстон23. На цих зборах було 
створено “Комісію майбутнього”, мета якої – визначення подальшої 
форми існування спільноти архівістів. Головою комісії було обрано 
Х’ю Тейлора24. 

Одним із можливих варіантів подальшого існування Архівної сек-
ції було її приєднання до Товариства американських архівістів (Society 
of American Archivists, SAA), яке передбачало визнання провінційних 
асоціацій на правах регіональних груп та створення канадської архівної 
ради як представника на національному рівні25. Цьому сприяли давні 
зв’язки між архівістами Канади та Сполучених Штатів – участь канад-
ських архівістів у американських архівних конференціях, їхнє членство 
у SAA, публікації у журналі “Американський архівіст” тощо.

Але більший ентузіазм серед архівної спільноти викликала ідея за-
снування окремої незалежної асоціації, яку активно підтримував Х’ю 
Тейлор та інші видатні архівісти Канади. Отже, протягом 1974 р. Ар-
хівна секція зосередилася на розробленні статуту і положень, які б за-
конодавчо оформлювали заснування нового об’єднання архівістів, а 
також на популяризації ідеї створення такого об’єднання серед архів-
ної спільноти. Останній голова Архівної секції Майкл Свіфт (Michael 
Swift) у своєму зверненні на сторінках “Канадського архівіста” підкрес-
лив важливість здійсненої “Комісією майбутнього” роботи, яка “про-
клала шлях для створення окремої асоціації” вже протягом наступного 
1975 р.26.

Статут Асоціації канадських архівістів було затверджено на остан-
ніх зборах Архівної секції Канадської історичної асоціації, що відбулися 
3 червня 1975 р. у м. Едмонтон27. Тоді ж було обрано і раду директорів 
нової організації, що складалася з п’яти членів. Першим президентом 
ACA став Гордон Доддс (Gordon Dodds), який був до цього заступни-
ком голови Архівної секції та активним членом “Комісії майбутнього”.
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Від Архівної секції CHA Асоціацію канадських архівістів відріз-
няло, передусім, прагнення стати об’єднанням архівістів на національ-
ному та міжнародному рівнях. Разом із цим, вихід зі складу історичної 
асоціації задовольняв іншу потребу архівістів, надаючи можливість 
відмовитися від домінанти теоретичних досліджень на користь нако-
пичення прикладних знань, необхідних архівістам у їхній повсякденній 
діяльності. Цей напрям розвитку ще у 1967 р. обрали архівісти з Асо-
ціації архівістів Квебеку, які оголосили свій журнал “Archives” (“Архі-
ви”), передусім, практичним виданням28.

Асоціація архівістів Квебеку приязно поставилася до заснування 
нового професійного об’єднання архівістів. Налагодження зв’язків між 
двома асоціаціями було надзвичайно важливим для уникнення ситу-
ацій, коли б позиція однієї з них не збігалася з думкою іншої або ж 
цілковито їй суперечила. Тому керівництво двох асоціацій домовилося 
про співпрацю та заснування на правах партнерства спільного орга-
ну – Бюро канадських архівістів (Bureau of Canadian Archivists, BCA), 
що мало за мету координацію дій та представництво (головним чином, 
міжнародне) цих організацій29. До складу BCA увійшло по три пред-
ставники від кожної асоціації. 

Головним здобутком Бюро стало спільне створення правил архів-
ного описування (Rules for Archival Description), які вплинули на роз-
виток не лише канадської, а й світової архівістики. Незважаючи на те, 
що BCA припинило свою діяльність у 2010 р., обидві асоціації продо-
вжують співпрацювати й донині, відіграючи важливу роль в архівній 
системі Канади30.

Упродовж перших п’яти років існування ACA мала чималий вплив 
на архівну ситуацію в країні. Щорічні конференції, архівний вісник 
(“Archives Bulletin”, виходив з 1976 р.), новий журнал “Archivaria” 
(ідейний наступник “Канадського архівіста”), різноманітні комісії, 
що опікувалися різними аспектами діяльності Асоціації (наприклад, 
освітньою комісією у 1976 р. було вперше підготовлено рекомендації 
щодо створення магістерської програми з архівознавства “A Guidelines 
Towards a Curriculum for a Master’s Degree in Archival Science”31) – усе 
це стало виразним свідченням поступової професіоналізації архівної 
справи у Канаді.

У наступні роки Асоціація канадських архівістів продовжува-
ла свою плідну діяльність: 1977 р. було видано перелік канадських 
архівних установ (“Directory of Canadian Records and Manuscripts 
Repositories”), 1978 р. завершено юридичне оформлення ACA як ор-
ганізації. У 1985 р. Асоціація взяла активну участь у створенні Канад-
ської ради архівів (Canadian Council of Archives). Метою цього органу, 
до якого увійшли представники державних і регіональних архівів та 
професійних об’єднань архівістів (ACA й AAQ), стало визначення на-
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ціональних пріоритетів у архівній сфері, надання рекомендацій щодо 
функціонування канадської архівної системи тощо32.

Разом із цим, процес формування Асоціації канадських архівістів 
як професійного об’єднання, спроможного ефективно вирішувати по-
ставлені перед ним завдання, не був одномоментним. Про це свідчить 
критичний відгук щодо проведення щорічних зборів ACA, що з’явився 
у 1977 р. на сторінках журналу “Archivaria”33. Зокрема, його автор на-
голошував на неефективності комунікації між архівістами, відсутності 
дискусії чи конкретних рішень щодо розвитку архівної професії. 

Сьогодні ACA є провідною асоціацією англомовних архівістів Ка-
нади та нараховує понад 600 членів. У 2004 р. було створено офіс Асо-
ціації (до 2012 р. – на спільній території з офісами CHA та Канадської 
ради архівів), що нині розташований у м. Оттава34.

Метою діяльності Асоціації є лідерство в архівній професії, спри-
яння розумінню та шанобливому ставленню до канадської архівної 
спадщини35. У її сучасному складі діє шість комісій: комунікаційна 
(Communications Committee), просвітницька (Outreach Committee), про-
фесійно-освітня (Professional Learning Committee), з питань членства в 
Асоціації (Membership Development Committee), з питань управління 
(Governance Commitee) та етична (Ethics Commitee).

Основними пріоритетами та напрямами діяльності ACA нині є: 
1) репрезентація та захист інтересів архівістів; 2) забезпечення кому-
нікації між її членами; 3) управління Асоціацією; 4) популяризація ар-
хівної професії та архівної спадщини; 5) сприяння архівній освіті та 
професійному розвитку архівістів.

Асоціація здійснює представництво інтересів архівістів переважно 
через листування від імені свого президента (іноді спільно – від імені 
кількох організацій, таких як Канадська рада архівів та Асоціація архі-
вістів Квебеку). Із цими листами ACA звертається як до місцевих, так 
і до національних органів влади, окремих політичних діячів, представ-
ників інших держав та окремих організацій.

Розвиткові комунікації між представниками архівної професії 
сприяють, передусім, щорічні конференції ACA, які є ефективними 
форумами для поширення ідей, думок та досвіду архівістів. Поряд із 
професійними архівістами долучитися до участі у цих конференціях 
мають змогу і студенти, запропонувавши теми доповідей на засіданні 
Студентської секції (Students Session)36. 

Уявлення про щорічні конференції ACA як виключно формальні 
заходи було би досить обмеженим. Не менш важливою та корисною 
для підтримування комунікації між архівістами та створення відчуття 
приналежності до архівної спільноти є неофіційна частина цих конфе-
ренцій (фуршет, танцювальні вечірки, спортивні ігри тощо).

Вагому роль у сфері комунікації відіграє науковий журнал Асоціа-
ції канадських архівістів “Archivaria”. Протягом свого існування йому 
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вдалося стати не тільки загальноканадським, але й міжнародним фо-
румом для архівних дискусій. Завдяки журналу відбувався активний 
обмін ідеями і думками та, як наслідок, розвиток архівної професії у 
Канаді.

Популяризацію архівів та архівної справи у суспільстві ACA здій-
снює через розміщення інформації на офіційному сайті, видання не-
величких тематичних буклетів, сприяння у наданні послуг архівного 
консалтингу тощо37. Серед засобів, які застосовує ACA задля сприяння 
професійному розвитку архівістів, варто зазначити підготовку інформа-
ційних матеріалів з архівної освіти38, проведення студентських форумів 
на базі університетів, метою яких є залучення студентів до Асоціації та 
архівної професії, організацію щорічних фахових семінарів та коротко-
строкових курсів підвищення кваліфікації архівістів.

Отже, як бачимо, Асоціацію канадських архівістів створено у 1975 р. 
задля задоволення потреб зростаючої архівної спільноти та репрезента-
ції її інтересів, забезпечення лідерства в архівній сфері. Протягом сво-
го існування ACA мала значний вплив на розвиток архівної справи у 
Канаді та організацію канадської архівної системи, об’єднавши архіви 
та архівістів у єдине ціле. Сьогодні Асоціація продовжує відігравати 
важливу роль у популяризації канадської архівної спадщини. 

Очевидно, що повна репрезентація історії Асоціації канадських ар-
хівістів в усіх її аспектах виходить за рамки короткої статті, потребую-
чи подальших поглиблених студій. Разом із цим, автор має надію, що 
викладений матеріал та залучення до наукового обігу цілої низки дже-
рел, що раніше не були предметом спеціального дослідження, сприя-
тиме подальшому розвитку канадознавчих архівних студій в Україні.
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ДОКУМЕНТИ ПРО БОРОТЬБУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
ЗА ВИЗНАННЯ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр. 

ГЕНОЦИДОМ ПЕРЕДАНО В УКРАЇНУ

14 грудня 2015 р. в інформаційній агенції “Укрінформ” відбулася 
прес-конференція, присвячена передаванню від громадської організації 
“Фундація імені Олега Ольжича” до Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ) унікального комплексу архівних 
документів про успішні заходи української діаспори у США з визнання 
Голодомору в Україні геноцидом в офіційних американських навчаль-
них програмах у 1980-х роках. Також було підбито підсумки двосто-
роннього співробітництва між Фундацією і архівом у збереженні та до-
слідженні культурної спадщини української діаспори за останні п’ять 
років (2010–2015 рр.). 

Організатори прес-конференції – Фундація імені Олега Ольжича 
та ЦДАЗУ. У прес-конференції взяли участь: директор ЦДАЗУ, к. і. н. 
Ірина Мага, заступник директора архіву Володимир Тихенко, виконав-
чий директор Спілки архівістів України, к. і. н. Олександр Гаранін, го-
лова Правління Фундації імені Олега Ольжича, к. і. н., Заслужений пра-
цівник культури України Сергій Кот, директор Бібліотеки імені Олега 
Ольжича при Фундації імені Олега Ольжича, Заслужений працівник 
культури України Олександр Кучерук.

Передано два комплекси архівних документів, наданих Фунда-
ції імені Олега Ольжича відомим українським громадським діячем у 
США, учасником українського визвольного руху під час Другої Світо-
вої війни, колишнім Міністром Крайових Справ Уряду УНР в екзилі, 
одним із засновників та багаторічним Головою, а нині екзекутивним 
директором Дослідної фундації імені Олега Ольжича у США Михай-
лом Герецем.

Зокрема, це – комплекс документів, що відображає діяльність Тим-
часового комітету для навчання про Голод-геноцид в Україні (Ad Hoc 
Committee On Education About the Famine-Cenocide In Ukraine) під го-
ловуванням Михайла Гереця, який ще протягом 1985–1987 рр. домігся 

* Кот Сергій Іванович – кандидат історичних наук, голова правління 
Фундації імені Олега Ольжича, заслужений працівник культури України.

© С. І. Кот, 2016
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включення на офіційному рівні до навчальних програм для закладів 
середньої освіти та університетської програми в рамках курсу “Пору-
шення прав людини” та розділу “Геноцид” окремої частини курсу під 
назвою “Голод в Україні”. Унікальність цього архівного комплексу по-
лягає у його винятковій цілісності – наявні документи відображають 
вирішення цього питання від моменту появи задуму активу української 
громади штату Нью-Йорк про таку акцію. Листування, проекти, звер-
нення тощо висвітлюють процес перемовин з американськими офіцій-
ними чинниками та успішне завершення цієї ініціативи, включно з до-
кументами з офіційного прийняття у Будинку Уряду штату з приводу 
видання друком методичних матеріалів про Голод-геноцид в Україні у 
рамках американських навчальних програм. Окрім документів, пере-
дано багато світлин, які фіксують для історії багатьох учасників Тим-
часового комітету. 

Другий комплекс документів відображає успішні зусилля Михайла 
Гереця щодо затвердження української мови як мови, за знання якої 
Департамент освіти штату Нью-Йорк став надавати додаткові кредити 
та бали, які враховуються при вступі до університету на рівні зі зна-
нням німецької, французької та інших іноземних мов. У 1976–1986 рр. 
М. Герець координував підготовку і затвердження іспитів з української 
мови, які склали тисячі дітей. Програма діє й дотепер.

Під час прес-конференції була організована виставка переданих ар-
хівних документів.

Учасники прес-конференції наголосили на винятковому значенні 
переданих в Україну архівних документів. На думку Сергія Кота, ці 
документи переконливо засвідчують, що змушені покинути рідну зем-
лю борці за її свободу не впали духом, а, опинившись на чужині, змо-
гли зберегти свою палку любов до України, національну ідентичність, 
мову, культуру та традиції, а також продовжили свою боротьбу в нових 
умовах, несучи світові правду про злочини комунізму, та, зокрема, про 
Голод-геноцид. 

Також було відзначено, що при Фундації імені Олега Ольжича за 
підтримки першого голови Правління Миколи Плав’юка ще в перші 
роки діяльності була створена і діє нині Бібліотека імені Олега Ольжи-
ча – одне з найбільших в Україні зібрань книг з історії ХХ ст., у т. ч. 
видань, що вийшли друком зусиллями української діаспори. Фонди бі-
бліотеки налічують понад 15 тис. книг, газет та журналів, багато з яких 
є унікальними. 

Від початку свого створення Фундація підтримує програми розшу-
ку й повернення в Україну втрачених культурних цінностей. Зокрема, 
за її участю були повернуті в Україну з Росії 11 фресок ХІІ ст. зі стін 
Михайлівського Золотоверхого собору в Києві; передані в Україну: Ар-
хів Державного центру УНР в екзилі; бібліотека відомого архітекто-
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ра проф. О. Повстенка; архів відомого діяча українського визвольного 
руху З. Городиського; тисячі томів книг, журналів та газет, виданих 
українцями діаспори.

Директор ЦДАЗУ Ірина Мага зазначила, що передані комплекси 
документів є знаковим і важливим надходженням та запевнила, що 
вони будуть опрацьовані співробітниками архіву у найкоротші терміни 
і введені до наукового обігу. 

Олександр Гаранін від імені Спілки архівістів України подякував 
Фундації імені Олега Ольжича за багаторічну плідну співпрацю та 
підтримку у дослідженні і поширенні в Україні знань про діяльність 
української діаспори. “Хотілося б подякувати всім попередникам, тим 
героям, які на чужині не боялися говорити правду. Вони висвітлюва-
ли інформацію про ті жахіття, які відбувалися на етнічній українській 
території. Дуже приємно, що ці люди, які залишили батьківщину, не 
асимілювалися, а інтегрували знання про свою землю до інших дер-
жав” – сказав О. Гаранін.

Під час прес-конференції також було підписано Меморандум про 
подальшу співпрацю на наступні п’ять років між Фундацією імені Оле-
га Ольжича та ЦДАЗУ.
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УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР 
“ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР І АРХІВИ”

(17–18 березня 2016 р., м. Київ)

17–18 березня 2016 р. у приміщені Національного авіаційного уні-
верситету відбувся Українсько-литовський науковий семінар “Циф-
ровий простір і архіви”. Організаторами семінару виступили кафедра 
історії та документознавства Навчально-наукового Гуманітарного 
інституту Національного авіаційного університету (НАУ) спільно з 
кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка1. Спів-
організатори семінару – Центральний державний електронний архів 
України (ЦДЕА України), Литовський державний новий архів (м. Віль-
нюс) та Каунаський повітовий архів (м. Каунас).

У роботі семінару взяли участь науковці та архівісти-практики, 
серед яких: директори архівних установ, керівники проектів з оциф-
рування архівних документів та створення цифрових колекцій доку-
ментів, архівісти, відповідальні за створення та наповнення веб-сайтів 
архівних установ, керівники інститутів, кафедр, викладачі вищих на-
вчальних закладів. Модераторами заходу виступили завідувач кафедри 
історії та документознавства Навчально-наукового Гуманітарного ін-
ституту НАУ д. і. н., проф. І. І. Тюрменко та професор кафедри архівоз-
навства та спеціальних галузей історичної науки Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка д. і. н., проф. М. Г. Палієнко.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися директор На-
вчально-наукового Гуманітарного інституту НАУ д. філолог. н., проф. 
А. Г. Гудманян та Голова Спілки архівістів України, завідувач кафе-
дри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка д. і. н., проф. 
М. Г. Щербак, який наголосив на актуальності питань збереження до-
кументальних зібрань і розширення інформаційного простору архівних 
установ у цифрову добу та важливість окресленої проблематики для 
врахування її викладачами університетських кафедр, які здійснюють 
підготовку фахівців для архівної сфери та управління документаційни-
ми процесами.

На нашу думку, питання, що розглядалися на семінарі, можна роз-
ділити на п’ять груп, а саме: електронні архівні послуги; нові форми 
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документів та проблеми їх зберігання в архівних установах; цифровий 
доступ до інформації документів, що зберігаються в архівних устано-
вах; міжнародний архівний досвід; документознавча та архівознавча 
освіти у цифрову добу.

Литовські архівісти репрезентувалися на заході двома розлогими 
доповідями, що дозволили розкрити сучасний стан архівної справи у 
Республіці Литва за досвідом роботи двох архівних установ: доповідь 
директора Каунаського повітового архіву Гінтараса Дручкуса (Gintaras 
Dručkus) “Архіви в цифрову епоху: виклики і можливості” та доповідь 
завідувача відділу з нагляду управління документами Литовського дер-
жавного нового архіву Дануте Контрімавічене (Danutė Kontrimavičienė) 
“Цифровий доступ в Литві: сьогодення і майбутнє”2. Також до складу 
литовської делегації увійшли директор Литовського державного нового 
архіву Ірена Касцюшкевічуте (Irena Kasciuškevičiūtė) та завідувач відді-
лу електронних документів і адміністрування Каунаського повітового 
архіву Кристина Станішауске (Kristina Stanišauskė).

На особливу увагу заслуговує думка, яку під час свого виступу 
висловив п. Г. Дручкус щодо немалої вартості оцифрування архівних 
документів та подальшого зберігання цифрового фонду користування. 
Він наголосив, що актуальною проблемою є постійні витрати на під-
тримання працездатності сучасних електронних сховищ оцифрованих 
копій документів. Із збільшенням цифрового фонду користування, до 
чого прагнуть всі архіви світу, збільшується розмір електронних схо-
вищ, що призводить до зростання постійних щорічних витрат архівів. 

Учасники Українсько-литовського наукового семінару “Цифровий простір і архіви”, 
м. Київ, Національний авіаційний університет, 17 березня 2016 р.
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Разом із цим п. Г. Дручкус окреслив проблему незатребуваності части-
ни оцифрованих копій документів на прикладі досвіду архівістів Данії, 
які вимушені були прийняти рішення щодо видалення частини свого 
електронного фонду користування, зважаючи на витрати щодо постій-
ного зберігання даних цих незатребуваних оцифрованих копій архівних 
документів.

Пані Д. Контрімавічене доповіла про практику оцифрування ар-
хівних документів Литви, що безкоштовно доступні на веб-сайті Ли-
товського державного нового архіву. Особливу увагу у доповіді було 
приділено досвіду оцифрування фото-, фоно- та відеодокументів, що 
найбільш яскраво розкривають сторінки історії Литви, але є найбільш 
складним та затратним процесом. Варто зазначити, що, відповідаючи 
на запитання учасників семінару, п. Д. Контрімавічене розповіла про 
суттєву фінансову допомогу з боку Європейського Союзу щодо здій-
снення проекту оцифрування архівних фото-, фоно- та відеодокументів 
і створення веб-ресурсу для надання віддаленого доступу до цифрових 
копій цих документів у мережі Інтернет.

На семінарі було представлено вісім доповідей працівників дер-
жавних архівних установ3, чотири з яких оголошені авторами особисто:

доповідь на тему “Сутність та основні завдання електронних ар-
хівних послуг як засобу комунікацій архівної сфери у цифровому про-
сторі” директора ЦДЕА України к. і. н. Ю. С. Ковтанюка, в якій було 

З вітальним словом до учасників наукового семінару звернулася 
д. і. н., проф. І. І. Тюрменко. Праворуч: Голова Спілки архівістів України, 

д. і. н., проф. М. Г. Щербак, д. і. н., проф. М. Г. Палієнко 
та д. філолог. н., проф. А. Г. Гудманян, 

м. Київ, Національний авіаційний університет.
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визначено проблеми щодо впровадження в архівну справу електронних 
архівних послуг, виходячи з очікуваного результату від цих послуг з 
боку користувачів архівної інформації, які прагнуть мати доступ до до-
кументів Національного архівного фонду та іншої архівної інформа-
ції за принципом “єдиного електронного вікна”: працювати віддалено 
з одним інформаційним ресурсом, що надає широкі можливості щодо 
пошуку інформації та доступу до неї, незалежно від її місця зберігання;

доповідь на тему “Аудіовізуальні колекції: оцифровування та до-
ступ (на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву Укра-
їни імені Г. С. Пшеничного)” заст. директора ЦДКФФА України імені 
Г. С. Пшеничного к. і .н. Т. О. Ємельянової, в якій було розкрито досвід 
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного щодо оцифрування архів-
них фото-, фоно- та відео документів, що зберігаються в архіві та ство-
рення сучасного довідкового апарату до них у формі веб-орієнтованої 
інформаційно-пошукової системи, яка доступна в онлайн режимі на 
офіційному веб-сайті ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного;

доповідь на тему “Стратегії та ініціативи державних архівів різних 
країн щодо приймання на зберігання нових інформаційних об’єктів” 
заст. директора ЦДЕА України Л. В. Паламарчук, в якій розкрито до-
свід Сполучених Штатів Америки, Австралії та Великобританії щодо 
приймання до архівних установ на постійне зберігання документів різ-

На передньому плані – делегація литовських архівістів. 
Зліва направо: директор Каунаського повітового архіву Гінтарас Дручкус; 

завідувач відділу електронних документів і адміністрування Каунаського повітового 
архіву Кристина Станішауске; директор Литовського державного нового архіву 
Ірена Касцюшкевічуте та завідувач відділу з нагляду управління документами 

Литовського державного нового архіву Дануте Контрімавічене, м. Київ, 
Національний авіаційний університет.
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них електронних форм, що створюються з використанням сучасних ін-
формаційних технологій, зокрема, в мережі Інтернет: веб-сайти; бази 
даних; документи в електронній формі, зокрема, особового походжен-
ня; сторінки соціальних мереж; повідомлення електронної пошти тощо;

доповідь на тему “Особливості комплектування архівних установ 
документами в електронній формі” начальника відділу забезпечення 
збереженості та обліку документів ЦДЕА України, аспірантки Укра-
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-
знавства Ю. Г. Чернятинської, в якій було запропоновано класифікацію 
документів в електронній формі, що на сьогодні зберігаються в архів-
них установах України; проаналізовано специфіку експертизи цінності 
таких документів; представлено досвід ЦДЕА України щодо прийман-
ня на постійне зберігання та обліку документів особового походження 
в електронній формі, електронних інформаційних ресурсів, у т. ч. від 
інших архівних установ.

На семінарі було репрезентовано низку доповідей, що стосуються 
питань доступу до “цифрової історико-культурної спадщини” за до-
помогою веб-сайтів архівів та музеїв4. Тематика цих доповідей дослі-
джується їх авторами у межах міжнародного проекту InterPARES Trust 
(The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
Systems Trust – Міжнародні довірчі дослідження автентичних докумен-
тів постійного зберігання в електронних системах)5. Робоча група скла-
дається з викладачів кафедри історії та документознавства. Керівником 
групи є І. І. Тюрменко6, яка презентувала результати дослідження циф-
рової історико-культурної спадщини на веб-сайтах системи державних 
архівів областей України.

Продовжили розкриття цієї тематики викладачі кафедри історії та 
документознавства Навчально-наукового Гуманітарного інституту На-
ціонального авіаційного університету:

к. і. н. Л. В. Божук з доповіддю на тему: “Інформаційні ресурси і 
сервіси Інтернет в роботі архівів України”;

к. і. н., доцент Т. Є. Курченко з доповіддю на тему: “Стан доступу 
до історико-культурної спадщини через сайти обласних краєзнавчих 
музеїв України: вчора, сьогодні, завтра”. Ст. викладач цієї ж кафедри, 
к. і. н. Л. П. Халецька продовжила у своїй доповіді аналіз проблемати-
ки якості та використання цифрової історико-культурної спадщини на 
прикладі функціонування веб-сайтів регіональних музеїв Франції.

Проф. М. Г. Палієнко звернулася до аудиторії з важливими питан-
нями щодо професійної підготовки архівістів в умовах реалій нового 
інформаційного простору, інформаційного суспільства та інформацій-
них технологій, наголосивши, що сучасна архівістика є наукою між-
дисциплінарною.

Особливу увагу привернула доповідь професора кафедри етики, ес-
тетики та культурології Київського національного університету імені 



ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ176

Тараса Шевченка д. філософ. н., проф. М. М. Рогожі “Проблеми і пер-
спективи створення етичного кодексу архівіста в Україні”, в якій було 
окреслено основні проблемні питання при створенні етичного кодек-
су та умови дієвості етичної кодифікації професійної діяльності, серед 
яких прийняття кодексу є частиною більш широкого процесу етичної 
рефлексії організації, а впровадження етичних норм і принципів про-
фесійної діяльності пов’язується з мотивацією працівників, системою 
морального і матеріального заохочення та покарання.

Учасники семінару також заслухали доповіді магістрантів історич-
ного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка М. О. Апеннікової та В. В. Кушнікова, що стали цікавим 
доповненням проблематики, визначеної їхніми старшими колегами. 
В. В. Кушніков виступив з доповіддю “Особливості представлення ді-
яльності архівних установ України у соціальних мережах”, розкривши 
ще одну складову представлення цифрової історико-культурної спад-
щини архівними установами України в мережі Інтернет. Зацікавлення 
аудиторії викликала доповідь М. О. Апеннікової на тему “Інформацій-
на складова підготовки архівістів у Польщі”, в якій магістрантка роз-
лого представила складові системи підготовки архівістів у Польщі.

Cемінар відбувся на високому професійному рівні та в дружній об-
становці, що сприяло широкому обговоренню питань, які доповідачі 
розкривали у своїх доповідях. В обговоренні та дискусіях прийняли 
участь: директор Литовського державного нового архіву І. Касцюшке-
вічуте, директор Каунаського повітового архіву Г. Дручкус, директор 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України к. і. н., доц. Н. В. Маковська, директор Державного архіву Ки-
ївської області С. А. Каменєва. Відмітимо, що активну участь у запи-
таннях до доповідачів брали студенти, присутні на семінарі.

Під час підведення підсумків було зазначено важливість та нагаль-
ність поглиблення міжнародної співпраці та взаємодії архівних, науко-
вих та освітніх установ щодо розвитку електронних архівів, формуван-
ня нового покоління архівістів інформаційного суспільства, намічено 
теми обговорення для наступних зустрічей7. Зокрема, п. Г. Дручкус, 
після зустрічі напередодні семінару делегації литовських архівістів із 
Головою Державної архівної служби України Т. І. Барановою та від-
відування низки центральних державних архівів України, висловив 
сподівання щодо майбутнього відвідування Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) та Центрального 
державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ 
України) працівниками Каунаського повітового архіву з метою вияв-
лення у фондах цих державних архівів України документів, пов’язаних 
з історичним, економічним, культурним та науковим розвитком Литви, 
а також їх оцифровування8.
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За сприянням керівництва кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка матеріали семінару будуть надруковані у найближ-
чому випуску “Вісника Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Серія: Історія”.

1 Інформація підготовлена з використанням матеріалів інформаційних 
ресурсів організаторів семінару “Українсько-литовський науковий семінар 
“Цифровий простір і архіви” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
archives.knu.ua/?p=322. – Назва з екрана; The Ukrainian-Lithuanian Scientific 
Archival Seminar: Approbation of the Research Results Achieved by InterPARES 
Trust’s Kyiv Group [Електронний ресурс]. – 2 с. – Режим доступу: https://
interparestrust.org/assets/public/dissemination/IPT_20160317_Ukrainian-Lithuania
nScientificArchivalSeminar_Report.pdf. – Назва з екрана.

2 Українсько-литовський науковий семінар “Цифровий простір і архіви”. 
Програма [Електронний ресурс]. – С. 6. – Режим доступу: http://archives.knu.
ua/wp-content/uploads/2016/03/Цифровий-простір-і-архіви_Програма.pdf. – На-
зва з екрана.

3 Там само. – С. 6–7.
4 Там само. – С. 7–8.
5 InterPARES Trust/About Us/Team Europe/National Aviation University 

(Kyiv, Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://interparestrust.
org/trust/aboutus/europe. – Назва з екрана.

6 Новина на офіційній сторінки Гуманітарного інституту Національного 
авіаційного університету соціальної мережі Fasebook від 01.10.2013 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=454070804707479&id=278605172254044. – Назва з екрана.

7 Українсько-литовський науковий семінар “Цифровий простір і архіви”…
8 Новина на офіційному веб-порталі Державної архівної служби України 

від 16.03.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.
gov.ua/News/2016_03_16.php. – Назва з екрана.
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В. О. ЛЕБІДЬ*

ІІІ АРХІВНІ ЧИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ “ІСТОРІЯ В ДОКУМЕНТАХ” 

(20 квітня 2016 р., м. Херсон)

20 квітня 2016 р. у Херсонській обласній універсальній науковій 
бібліотеці імені Олеся Гончара пройшли ІІІ архівні читання, присвячені 
95-річчю створення архівної служби на Херсонщині. 

Архівні читання були започатковані Державним архівом Херсон-
ської області у 2012 р. з метою об’єднання творчих зусиль дослідників 
та залучення науковців, краєзнавців, архівістів, студентської молоді, 
членів обласного відділення Малої Академії наук до комплексного ви-
вчення регіональної історії.

Основною вимогою до доповідей, що виголошуються на архівних 
читаннях, є використання джерельної бази Держархіву Херсонської об-
ласті.

Цьогорічні доповіді були представлені науковцями, аспірантами 
та студентами Херсонського державного університету, Херсонського 
національного технічного університету, Одеського національного по-
літехнічного університету, співробітниками архіву області, освітянами.

Значний інтерес в учасників читань викликала доповідь к. і. н., до-
цента кафедри туризму Херсонського державного університету Олексія 
Макієнка, присвячена формуванню професійного портрета земських 
архіваріусів, їх ролі у збереженні комплексу документів земств. Допо-
відач здійснив науковий аналіз ставлення земців до архівної справи, 
розкрив та навів маловідомі факти матеріального становища і фінансо-
вого забезпечення архіваріусів земських установ у 60-х роках ХІХ ст. – 
на початку ХХ ст. 

Заст. начальника відділу використання інформації документів ар-
хіву області, відповідальний секретар редколегії і збірника наукових 
праць Інституту української археографії та джерелознавства імені М. 
С. Грушевського НАН України Ірина Сінкевич на основі значного ма-
сиву документів (окремі з них оприлюднюються вперше), дослідила 
правничі засади створення в Херсонському окрузі німецького (1926) та 
єврейського (1927) національних районів, проаналізувала особливості 
системи їхнього управління, формування інфраструктури.

Особливості державної політики формування адміністративно-
командної системи у сфері кадрових призначень розкрила в доповіді 

* Лебідь Віктор Олександрович – директор Державного архіву Херсон-
ської області.

© В. О. Лебідь, 2016
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Директор Державного архіву Херсонської області Віктор Лебідь 
відкриває ІІІ архівні читання.

Виступ на архівних читаннях к. і. н., доц.кафедри туризму 
Херсонського державного університетуОлексія Макієнка.
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головний спеціаліст відділу використання інформації документів ар-
хіву області, аспірант кафедри державного управління і місцевого са-
моврядування Херсонського національного технічного університету 
Ірина Лопушинська. Доповідь базувалася на документах Херсонського 
окружного виконавчого комітету 1923–1930 рр., фонд якого зберігаєть-
ся у Держархіві Херсонської області. У доповіді з’ясовано роль фахів-
ців із дореволюційним стажем, насамперед, земців, в організації роботи 
радянських установ округу; проведено паралелі щодо освітнього рівня, 
професійної підготовки перших осіб окрвиконкому та старих “управ-
лінців”.

ІІІ архівні читання відзначені низкою доповідей, автори яких до-
сліджували фонди особового походження архіву області. Цей інтерес 
пов’язаний з новими надходженнями документальної спадщини відо-
мих херсонців, серед яких: письменники Борис Лавреньов та Микола 
Братан, краєзнавець, дослідник історії Херсонського морського порту 
Леонід Соловйов. 

За традицією, матеріали архівних читань будуть включені до збірни-
ка наукових статей, який видається Держархівом Херсонської області.

Учасники та відвідувачі ІІІ архівних читань.
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С. А. КАМЕНЄВА*

УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
“ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ 

КИЇВЩИНИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
(22 квітня 2016 р., м. Бориспіль)

22 квітня 2016 р. у приміщенні Бориспільської міської ради (м. Бо-
риспіль, Київська область) відбулася Українська науково-практична 
конференція “Виставкова діяльність архівних установ Київщини: до-
свід та перспективи”, яку організували і провели Державний архів Ки-
ївської області та Бориспільська міська рада.

Метою організаторів конференції було здійснити аналіз та визна-
чити напрями подальшого розвитку виставкової діяльності архівних 
установ Київської області, обговорити методологічні засади побудо-
ви, експонування та популяризації документальних виставок, у т. ч. їх 
нових форм – віртуальних та екранізованих виставок цифрових копій 
архівних документів.

У роботі конференції взяли участь представники архівних установ 
Київської області, Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства (далі – УНДІАСД), Центрального дер-
жавного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (далі – 
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного), Навчально-наукового 
Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, Ки-
ївського обласного осередку Національної спілки краєзнавців України.

У вітальному слові до учасників конференції керуюча справами 
виконкому Бориспільської міської ради Л. Л. Передерей акцентувала 
увагу не лише на тому, що визначальним вектором розвитку сучасного 
суспільства є його трансформація в інформаційне суспільство та сус-
пільство знань, а й на прагненні м. Бориспіль, як міста європейського 
рівня, бути в числі перших у розбудові цього суспільства, використо-
вуючи інформаційний потенціал архівних установ. На її переконання, 
актуальність конференції пов’язана з тим, що виставкова діяльність ар-
хівів є одним із напрямів формування історичної пам’яті країни, міста.

Директор Держархіву Київської області С. А. Каменєва у своєму 
виступі наголосила на тому, що архіви на сучасному етапі постають не 
лише одним із осередків формування історичної пам’яті, а й духовними 
центрами міста, району, області. Виставкова діяльність архівів, з одно-
го боку, надає можливість інформувати населення про архівні джерела 
з історії регіону та має значну просвітницьку роль у вихованні патріо-

* Каменєва Соф’я Арсеніївна – директор Державного архіву Київської 
області.

© С. А. Каменєва, 2016
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тизму, з іншого – підвищує позитивний імідж архіву та місцевої влади.
Після офіційної частини робота конференції проходила у двох сек-

ціях: “Виставкова діяльність архівних установ Київської області як 
складова формування історичної пам’яті” та “Нові форми використан-
ня документальних ресурсів архівів в умовах сучасного інформаційно-
го простору”.

Роботу першої секції відкрила к. і. н., начальник відділу викорис-
тання інформації документів Держархіву Київської області О. М. Бєлая, 
яка у змістовній доповіді “Виставкова діяльність Державного архіву 
Київської області. Минуле. Сьогодення. Перспективи” проаналізувала 
виставкову діяльність архіву на сучасному етапі. Доповідачка підкрес-
лила, що архів системно та ґрунтовно почав займатися виставковою 
діяльністю лише з 2010 р. і організував за цей час 55 документальних 
виставок. Враховуючи досвід, можна констатувати, що обласний архів 
приділяє особливу увагу не лише кількісним показникам, а й підвищен-
ню інформативної наповненості виставок, чому сприяла розроблена в 
2011 р. Інструкція “Підготовка та організація виставок архівних доку-
ментів”. О. М. Бєлая наголосила, що останнім часом архів все частіше 
практикує проведення комбінованих виставок, під час яких демонстра-
ція оригіналів архівних документів поєднується не лише з традиційною 

Президія конференції. Зліва направо: директор ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного В. Г. Берковський, директор Державного архіву 

Київської області С. А. Каменєва, керуюча справами виконкому 
Бориспільської міської ради Л. Л. Передерей.
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презентацією художньо оформлених копій на виставкових стендах, а й 
з екранізованою демонстрацією цифрових копій документів, що зна-
чно підвищує інформативний рівень виставок. За 2014–2015 рр. архі-
вом було підготовлено 7 таких комбінованих виставок і, як наслідок, 
це стало інформаційним приводом для ЗМІ, які присвятили виставкам 
архіву 23 публікації і повідомлення у пресі, на радіо та телебаченні. 

Зі своїм практичним досвідом організації виставок на місцевому 
рівні поділилися інші представники архівних установ Київської облас-
ті. Зокрема, начальник архівного відділу Бориспільської міської ради 
М. І. Довгенко у доповіді “Виставкова діяльність – ознайомлення гро-
мадськості з актуальними питаннями життя країни, міста” зазначила, 
що активно організацією виставок архівний відділ почав займатися з 
2009 р., коли за допомогою місцевої влади було придбано виставкове 
обладнання, яке зараз складається з 15 стендів. Щорічно архівний відділ 
проводить 7–9 фотодокументальних виставок, частина з яких стала тра-
диційними: до Дня міста; з нагоди відзначення дня народження фоль-
клориста-етнографа, автора слів Гімну України П. П. Чубинського; до 
Дня Перемоги. На думку доповідачки, позитивним є досвід архівного 
відділу, який з метою належного інформування населення про історич-
ні події країни, міста проводить виставки не лише в приміщеннях уста-
нов – архівному відділі, міській раді або історичному музеї, а й під час 
проведення культурно-масових заходів у парку культури та відпочинку 
до визначних дат. Заслуговує на увагу практика використання архівних 
документів під час підготовки виставок про досягнення у розвитку міс-
та у різних сферах життєдіяльності та перспективи його розбудови, які 
використовуються під час офіційних заходів місцевої влади.

Цікавим є досвід виставкової діяльності архівного відділу Макарів-
ської райдержадміністрації, яким поділилася його начальник Ю. В. Кра-
вець у доповіді “З досвіду виставкової діяльності архівного відділу 
Макарівської райдержадміністрації”. Перші кроки в цьому напрямі в 
архівному відділі були зроблені ще в 2004 р., коли на виставці до Дня 
Перемоги було оприлюднено копії 10 архівних документів, що свід-
чили про окупацію населених пунктів; збитки, нанесені окупантами; 
представляли списки розстріляних та закатованих мирних мешканців 
деяких сіл Макарівського та Бишівського районів. Заслуговує на увагу 
практика використання під час підготовки виставок лише документів 
власних фондів архівного відділу, в переважній мірі – фондів сільських 
рад та редакцій районних газет, які є найбільш репрезентативними для 
досліджень історії сіл району. Ю. В. Кравець акцентувала увагу на 
тому, що в умовах недостатнього фінансування та відсутності спеціаль-
ного виставкового обладнання в архівних відділах райдержадміністра-
цій, міських рад може бути запроваджена одна із найбільш сучасних, 
публічних і економічних у фінансовому відношенні форм документаль-
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них виставок – он-лайн виставка. На прикладі архівного відділу, який 
вже підготував 7 таких виставок, де експонується 113 цифрових копій 
документів 26 архівних фондів, доповідачка закликала колег долучати-
ся до цієї сучасної форми використання архівних документів. 

Про співпрацю Національного газетно-журнального видавництва 
з Держархівом Київської області розповів головний редактор газети 
“Культура і життя” Є. В. Букет. Він зазначив, що видавництво має ба-
гатолітню історію і до його складу увійшли культурологічні і науко-
во-популярні видання, зокрема, газета “Культура й життя”, журнали 
“Українська культура”, “Український театр”, “Музика”, “Театрально-
концертний Київ”, “Пам’ятки України”. Доповідач, аналізуючи співп-
рацю обласного архіву з газетою “Культура і життя”, яка опублікувала 
на своїх шпальтах декілька матеріалів про архівні документи та доку-
ментальні виставки обласного архіву, окреслив перспективні напрями 
подальшого співробітництва – від публікацій в газетному й журналь-
ному форматі про діяльність архіву і окремих документів до спільних 
культурологічних заходів.

Другу секцію конференції, присвячену новим формам використан-
ня документальних ресурсів, відкрила д. і. н., проф., завідувачка кафе-
дри історії та документознавства Навчально-наукового Гуманітарного 
інституту Національного авіаційного університету І. І. Тюрменко допо-
віддю “Виставки он-лайн, як засіб доступу до цифрової історико-куль-
турної спадщини”. Доповідь ґрунтувалася на результатах дослідження, 
проведеного в рамках міжнародного проекту InterPARES Trust. Зо-
крема, був здійснений аналіз змісту та форматів он-лайн виставок на 
веб-сайтах обласних архівів України, за підсумками якого станом на 
січень 2016 р. добірки цифрових документів були оприлюднені на 95% 
веб-сайтів архівних установ. Доповідачка акцентувала увагу, що най-
більше виставок у 2015 р. було зафіксовано на 49 сторінках офіційного 
веб-сайту Держархіву Миколаївської області (97 цифрових експозицій) 
з різної тематики, яка стосувалася історії міста та національних громад 
регіону, унікальних архітектурних пам’яток, розвитку закладів освіти 
та культури, актуальних подій сучасної України. Заслуговує на увагу 
досвід Держархіву Львівської області, який має 69 цифрових експози-
цій, що багатогранно представляють історію області. Найменше циф-
рових експозицій зафіксовано на сайті Держархіву Вінницької області 
(2 тематичні виставки он-лайн) і не зафіксовано он-лайн виставок лише 
на веб-сайті Держархіву Хмельницької області. На думку І. І. Тюрмен-
ко, он-лайн виставки є важливими з огляду на активне використання 
документальної історико-культурної спадщини, забезпечення прямого 
доступу до неї та поширення об’єктивної інформації про події націо-
нальної історії.

Учасників конференції зацікавив виступ к. і. н., директора 
ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного В. Г. Берковського на тему “Ор-
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ганізація виставкової роботи державних архівних установ: з досвіду 
роботи Виставкового центру Державного комітету архівів України та 
центральних державних архівів України”, який розповів про пробле-
ми організаційного становлення Виставкового центру та перші кроки 
діяльності. У грудні 2005 р. рішенням Державного комітету архівів 
України при Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України було створено Виставковий центр Держкомархіву 
та центральних державних установ (далі – ЦДА) України, як єдиний 
координаційний центр забезпечення організації та проведення вистав-
кової роботи, основна діяльність якого була зосереджена навколо участі 
ЦДА України у міжархівних, міжгалузевих і міжнародних виставкових 
проектах. За 2006–2009 рр. Виставковим центром було презентовано 
112 фотодокументальних виставок. Доповідач підкреслив, що саме з 
появою Виставкового центру архівні виставки стали відзначатися більш 
якісним дизайном, художнім оформленням, покликаними підкреслити 
концептуальну заданість документального висвітлення події, процесу 
минулого, крім того проведення їх стало супроводжуватися піар-кам-
паніями, активним представленням у ЗМІ. Аналізуючи проведені Ви-
ставковим центром фотодокументальні виставки, доповідач звернув 
увагу, що найбільшою популярністю серед відвідувачів та замовників 
користувалися тематичні виставки широкого профілю, присвячені не 
дням народження/смерті видатних осіб, а цікавим темам. У доповіді 
було наголошено на необхідності під час підготовки виставки дотриму-
ватися правил візуального оформлення та розміщення експонатів, чітко 
визначатися з цільовою аудиторією, на яку розраховується тематичне 
виявлення та відбір документів. Підсумовуючи сказане, В. Г. Берков-
ський зазначив, що за час свого існування Виставковий центр Держко-
мархіву та ЦДА України фактично заклав підвалини організованій та 
централізованій виставковій діяльності центральних державних архів-
них установ України.

К. і. н., заступник директора ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного 
Т. О. Ємельянова у доповіді “Віртуальні виставки: у пошуках нових 
форм актуалізації архівних ресурсів” ознайомила учасників конферен-
ції з досвідом архіву у створенні віртуальних виставок, перші з яких 
були організовані у 2003 р., що цілком закономірно співпадає у часі 
із започаткуванням технологій оцифровування документів. Перші вір-
туальні виставки розміщувалися на веб-порталі “Архіви України”, зо-
крема, у рубриці “Документальні виставки on-line”, де фотодокументи 
і окремі кадри з архівних кінодокументів було оприлюднено на 110 
віртуальних виставках. З появою у 2010 р. власного веб-сайту архівом 
було створено і розміщено 30 віртуальних виставок. Сьогодні ця ін-
формаційна рубрика – найбільш затребувана. Вже наступного року, 
завдяки застосуванню флеш-технологій, на веб-сайті архіву оприлюд-
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нено: 3 фонодокументи до річниці завершення Другої світової війни 
1939–1945 рр.; 6 відеороликів – до 60-ї річниці від дня народження 
українського співака Назарія Яремчука та 70-річчя від дня народження 
українського кіноактора, кінорежисера Івана Миколайчука; 25-ї річни-
ці аварії на Чорнобильській АЕС; 20-ї річниці незалежності України; 
70-річчя початку німецько-радянської війни та до Дня партизанської 
слави. Доповідачка акцентувала увагу на необхідності високої про-
фесійної підготовки архівістів, участі співробітників суміжних струк-
турних підрозділів і відповідній матеріально-технічній базі архіву у 
процесі підготовки віртуальних виставок. У зв’язку з тим, що одним 
із найважливіших напрямів у цій справі виступає розвиток координа-
ції, кооперації та інтеграції зусиль не лише між самими архівами, а й 
іншими учасниками комунікативних процесів, потрібно налагоджува-
ти співробітництво між архівами, бібліотеками, музеями у розбудові 
масштабних інформаційних ресурсів, інтеграції зусиль у розгортанні 
спільних віртуальних виставок, подоланні неузгодженості між окреми-
ми відомчими мережами.

Інтерес викликала доповідь на тему “Популяризація архівних до-
кументів шляхом їх публікації: досвід, проблеми, перспективи” к. і. н., 
старшого наукового співробітника відділу документознавства УНДІ-
АСД М. В. Горбатюка, в якій проаналізовано особливості видавничої 
діяльності архівних установ України у сфері публікації історичних 
джерел. Доповідач порівняв виставкову діяльність архівів із видавни-
чою, наголосивши, що остання має низку переваг, зокрема, є більш 
статичною, не має часових обмежень, пов’язаних із експонуванням, 
та охоплює більшу аудиторію. Публікація документів виконує низку 
важливих функції: це – популяризація документів, історичних подій 
та архівних установ; введення історичних джерел в науковий обіг; є 
елементом національно-патріотичного виховання і формування націо-
нальної пам’яті та національної ідентичності. За результатами аналізу 
видавничої діяльності архівних установ України у 2000–2015 рр. до-
повідач зупинився також на головних проблемах у виданні архівних 
документів, а саме: відсутність чіткої державної політики та загально-
державних міжгалузевих стандартів публікації архівних документів, 
відсутність державного замовлення на пошук і публікацію документів 
за певною тематикою, недофінансованість архівних установ (у першу 
чергу – нестача коштів на комп’ютерну техніку, витратні матеріали та 
поліграфічні послуги), низький фаховий рівень “публікаторів” доку-
ментів, корені якого лежать у економічній площині (низька заробітна 
плата, велика плинність кадрів, неможливість ознайомлення з міжна-
родним досвідом тощо). 

Учасники Української науково-практичної конференції “Вистав-
кова діяльність архівних установ Київщини: досвід та перспективи”, 
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заслухавши доповіді та обговоривши методичні і практичні проблеми 
виставкової діяльності архівних установ, констатували, що в умовах 
входження до європейського інформаційного простору та подальшо-
го розвитку інформаційно-комунікаційних технологій особливого зна-
чення набуває виставкова діяльність архівних установ, як один із ін-
струментів вільного доступу до архівів, демонструючи їх відкритість і 
прозорість. Виставки архівних документів з огляду на суспільно-полі-
тичні процеси, що відбуваються в країні, мають важливе значення для 
оприлюднення документів з актуальних історичних тем, залучення до 
наукового обігу масивів архівних документів, що наближує діяльність 
архівних установ до потреб громадянського суспільства і слугує все-
бічній підтримці та розвитку української ідентичності. 

Проведення конференції мало надзвичайно важливе значення для 
архівістів Київщини, оскільки забезпечило обмін досвідом між архівіс-
тами районного, обласного та центральних рівнів, а також представ-
никами наукових установ. Обговорення широкого кола актуальних 
теоретичних та практичних питань сприятиме активізації виставкової 
діяльності архівів Київщини, підвищить якість та інформаційну напо-
вненість виставок, посилить їх вплив на формування позитивного імі-
джу архіву. 
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І. В. ЖУРЖА*

ВИСТАВКА ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ 
АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ “ЧОРНОБИЛЬ: ТРАГЕДІЯ, 

ВІДОБРАЖЕНА В ДОКУМЕНТАХ” 
(25 квітня 2016 р., м. Київ)

26 квітня 2016 р. минуло 30 років від моменту аварії на Чорно-
бильській атомній електростанції – найбільшої техногенної катастро-
фи за всю історію ядерної енергетики, яка назавжди змінила Україну. 
Відповідно до Указу Президента України П. О. Порошенка, 2016-й рік 
оголошено роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи та за-
тверджено відповідний перелік заходів. Серед них, зокрема, організація 
та проведення науково-практичних, культурно-мистецьких та просвіт-
ницьких заходів, спрямованих на всебічний аналіз причин, перебігу та 
наслідків аварії на ЧАЕС. Безумовно, саме документальні джерела На-
ціонального архівного фонду (НАФ) є найбільш вичерпним джерелом 
інформації для висвітлення трагічних подій квітня 1986 р. Зважаючи на 
це, спільними зусиллями Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України (ЦДАГО України), Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) і Цен-
трального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пше-
ничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного) підготовлено та 
проведено урочисту презентацію документальної виставки “Чорнобиль: 
трагедія, відображена в документах”. 

Головна мета виставки полягала у розкритті інформаційного по-
тенціалу документів НАФ щодо причин, масштабів і наслідків Чорно-
бильської катастрофи. На огляд громадськості були представлені доку-
менти державних і партійних органів УРСР та СРСР із фондів ЦДАГО 
України, ЦДАВО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, 
Галузевого державного архіву МВС України, державних архівів Жи-
томирської, Київської, Львівської і Рівненської областей, унікальність 
яких полягає в тому, що, об’єднані однією експозицією, вони віддзер-
калюють повний цикл подій, що відбувалися – від моменту прийняття 
рішень та впровадження їх у життя, до отримання інформації про їх 
реалізацію.

Експозиція, що побудована за проблемно-хронологічним принци-
пом, розкривала інформацію: про радіаційний рівень та дозові наванта-

* Журжа Ірина Валеріївна – кандидат історичних наук, провідний науковий 
співробітник відділу використання інформації документів Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України.

© І. В. Журжа, 2016
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ження, морально психологічний стан населення; заходи із розселення, 
працевлаштування, медичного та побутового обслуговування громадян, 
евакуйованих із зони ЧАЕС; проблеми, які виникали в ході ліквідації 
наслідків аварії і вирішення питань щодо соціального захисту ліквіда-
торів та вшанування пам’яті загиблих.

В урочистому відкритті виставки взяли участь: перший заступник 
Голови Державної архівної служби України І. Кісіль, завідувач секрета-
ріату Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 
Н. Колесніченко-Братунь, директор ЦДАВО України Н. Маковська, ди-
ректор ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного В. Берковський. Се-
ред почесних гостей виставки були: Перший секретар Посольства Рес-
публіки Білорусь в Україні Г. Пузирний, заступник голови об’єднання 
військовослужбовців “Союз Чорнобиль” Збройних Сил України О. Ав-
дєєв, консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з пи-
тань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи Л. Войтович, заступник завідувача відділу 
організаційної роботи ЦК Профспілки працівників атомної енергетики 
та промисловості України О. Колеснікова, фотокореспондент, учасник 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС О. Калашніков, відповідальні 

Перший заступник Голови Державної архівної служби України І. Кісіль
та директор ЦДАГО України О. Бажан під час урочистого відкриття виставки

“Чорнобиль: трагедія, відображена в документах”.
ЦДАГО України, 25 квітня 2016 р.
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працівники Державної архівної служби України, директори та праців-
ники архівних установ, представники громадськості та ЗМІ.

Відкрила виставку директор ЦДАГО України О. Бажан. Вона роз-
повіла про загальну концепцію виставки, закцентувала увагу на вперше 
презентованих широкому загалу документах, що висвітлюють реакцію 
міжнародної спільноти на Чорнобильську катастрофу та позицію ке-
рівництва радянської держави щодо її інформування з проблем ліквіда-
ції наслідків аварії, а також закликала присутніх уважно ознайомитися 
з представленими документами та зробити свої власні висновки про 
квітневі події 1986 р. Свій виступ О. Бажан завершила оголошенням 
хвилини мовчання на знак вшанування пам’яті загиблих під час аварії 
на ЧАЕС.

Запрошений до слова І. Кісіль зосередив увагу присутніх на геро-
їчних діях ліквідаторів, які вже з перших хвилин ціною власного життя 
намагалися локалізувати руйнівні наслідки аварії та врятували сотні 
тисяч людських життів. Н. Колесніченко-Братунь наголосила на пер-
шочерговому значенні роботи архівів України з об’єктивного висвіт-

Керівники державних архівів України на відкритті
виставки документів“Чорнобиль: трагедія, відображена в документах”.

Зліва направо: директор ЦДАВО України Н. Маковська, директор ЦДКФФА України 
імені Г.С. Пшеничного В. Берковський та директор ЦДАГО України О. Бажан.

ЦДАГО України, 25 квітня 2016 р.
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Доповідна записка міністра внутрішніх справ УРСР І. Гладуша в ЦК КПУ
 про евакуацію населення із зони аварії на Чорнобильській АЕС. 28 квітня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2996, арк. 6.
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Повідомлення міністра охорони здоров’я УРСР А. Романенка в ЦК КПУ 
про оздоровлення дітей дошкільного віку та вагітних жінок

 і посилення санітарно-просвітницької роботи. 13 травня 1986 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2998, арк. 15.
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Витяг із рішення Урядової комісії про перелік відомостей 
по Чорнобильській АЕС, які підлягають засекреченню. 24 вересня 1987 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3166, арк. 174.
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лення причин, перебігу і наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
подякувала організаторам виставки за їх вагомий внесок у цю справу. 
Н. Маковська, представивши документи з фондів ЦДАВО України, по-
ринула у власні спогади про той трагічний день, передавши присутнім 
відчуття розгубленості і тривоги, які поселилися тоді в душах міль-
йонів українців. В. Берковський запросив присутніх до перегляду уні-
кального документального фільму з фондів ЦДКФФА України імені 
Г. С. Пшеничного, присвяченого першим дням ліквідації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС.

Вперше увазі широкого загалу громадськості були запропоновані 
документи, що висвітлюють реакцію міжнародної спільноти на Чор-
нобильську катастрофу та позицію керівництва радянської держави 
щодо її інформування з проблем ліквідації наслідків аварії. Всього на 
виставці було репрезентовано близько 100 маловідомих документів і 
фотоматеріалів, що об’єднані в тематичні розділи. Вступний розділ 
експозиції побудований на контрасті документів і фотоілюстрацій часів 
до аварії та перших днів після неї: новозбудоване, квітуче місто атом-
ників Прип’ять – зруйнований 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС. 
Перші звістки про катастрофу містять документи Київського обкому 
Компартії України, направлені до ЦК Компартії України та ЦК КПРС 
(ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2997, арк. 1–3). Про морально-пси-
хологічний стан населення республіки свідчать повідомлення відділу 
організаційно-партійної роботи ЦК Компартії України (ЦДАГО Украї-
ни, ф. 1, оп. 25, спр. 2995, арк. 4–6).

Основна тема наступного розділу виставки – переселення, розмі-
щення, працевлаштування та соціальне забезпечення громадян, еваку-
йованих із зон радіаційного забруднення. Показники кількості пересе-
ленців відображені в доповідних записках Ради Міністрів УРСР до ЦК 
Компартії України. Про перші кроки у напрямку соціального захисту 
цієї категорії населення свідчить, зокрема, постанова ЦК КПРС та Ради 
Міністрів СРСР від 20 червня 1986 р. про відшкодування матеріальних 
збитків населенню, евакуйованому із населених пунктів зони відчужен-
ня Чорнобильської АЕС (Держархів Київської обл., ф. П-5, оп. 118-г, 
спр. 7, арк. 31, 35).

Організаційні заходи з ліквідації наслідків аварії відбилися у до-
кументах, що увійшли до третього розділу експозиції. Вони представ-
лені посвідченнями, перепустками, військовим квитком із записом про 
перебування в зоні катастрофи, пам’яткою про правила поводження 
на радіоактивно-забрудненій території. Першочерговими завданнями 
визначалися дезактивація та організація охоронної зони на забрудне-
них територіях. Про це йшлося у постановах ЦК КПРС і Ради Міні-
стрів СРСР від 22 травня 1986 р.: “Про заходи із забезпечення введення 
в експлуатацію резервних енергоблоків Чорнобильської АЕС” (ЦДАГО 
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України, ф. 1, оп. 25, спр. 2993, арк. 13–19), “Про проведення дезакти-
ваційних робіт у районах УРСР та БРСР, що зазнали радіоактивного 
забруднення у зв’язку з аварією на ЧАЕС” від 29 травня 1986 р. (Дер-
жархів Київської обл,, ф. П-5, оп. 118-г, спр. 1, арк. 1) та ін.

У комплексі заходів з ліквідації наслідків аварії пріоритетним ви-
значалося питання спостереження за станом здоров’я населення та його 
подальшого оздоровлення. Значний інтерес викликає довідка міністра 
охорони здоров’я УРСР А. Романенка в ЦК Компартії України щодо 
очікуваних дозових навантажень на дитячі контингенти м. Києва у 
зв’язку з аварією на ЧАЕС від 26 травня 1986 р. (ЦДАГО України, ф. 1, 
оп. 25, спр. 2998, арк. 18–19).

Наступний розділ виставки присвячений найменш висвітленому 
аспекту аварії на Чорнобильській АЕС – реакції міжнародної спільно-
ти та еволюції позиції радянської влади щодо інформування з проблем 
Чорнобильської катастрофи. Його репрезентують, зокрема, доповідна 
записка міністра закордонних справ УРСР В. Кравця в ЦК Компар-
тії України про роботу з іноземними громадянами у зв’язку з аварією 
на Чорнобильській АЕС від 1 травня 1986 р. (ЦДАГО України, ф. 1, 
оп. 25, спр. 2996, арк. 14–15); доповідна записка відділу зарубіжних 
зв’язків ЦК Компартії України про деякі питання міжнародного спів-
робітництва з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС від 13 жовтня 1989 р. 
(ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2612, арк. 77–79); витяг із директив 
делегації України на 46-у сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо пи-
тань, пов’язаних із аварією на Чорнобильській АЕС та ліквідації її на-
слідків від 13 вересня 1991 р. (ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2144, 
арк. 53, 57, 59, 60) та ін. Дозований характер інформування іноземних 
держав із зазначеної проблематики пояснює представлене в експозиції 
рішення Урядової комісії СРСР із ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС від 24 вересня 1987 р. щодо переліку відомостей, 
які підлягали засекреченню (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3166, 
арк. 173–175).

Останній розділ виставки висвітлює питання нагородження лікві-
даторів аварії на ЧАЕС та вшанування пам’яті загиблих. Серед його 
документів, зокрема, витяг із Указу Президії Верховної Ради УРСР від 
30 грудня 1986 р. про нагородження медаллю “За відвагу на пожежі” 
осіб, які відзначилися при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 
(ЦДАВО України, ф. 1, оп. 24, спр. 9245, арк. 1, 20).

26 квітня назавжди стало для України днем скорботи та пам’яті. З 
пропозицією стосовно щорічного вшанування цього дня як “День Чор-
нобиля” 28 березня 1990 р. звернулася до ЦК Компартії України голо-
ва Верховної Ради УРСР В. Шевченко (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, 
спр. 2761, арк. 7, 8). У четверту річницю аварії пройшов благодійний 



ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ196

телемарафон “Чорнобиль” (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2795, 
арк. 23–24). 

Значна кількість із представлених документів знаходиться на збе-
ріганні в ЦДАГО України у фондах Центрального Комітету Компартії 
України (ф. 1, описи 2, 6, 10, 11, 16, 17, 25, 32, 55) та Центрально-
го Комітету ЛКСМУ (ф. 7, описи 18, 19). Вони охоплюють період з 
1971 р. до 1991 р. і розкривають три основні тематичні напрями: ро-
боти з будівництва та введення в експлуатацію Чорнобильської АЕС, 
перебіг аварії та заходи з ліквідації її наслідків, соціально-економічна, 
медична допомога постраждалим та відзначення учасників ліквідації 
наслідків аварії. Особливий інтерес представляють документи з т. зв. 
“окремої папки”, оскільки вони мали характер підвищеної секретності 
і призначалися лише для вузького кола осіб політичного керівництва 
(ф. 1, описи 16, 17), документи загального відділу ЦК Компартії Укра-
їни (секретна частина) (ф. 1, описи 25, 32) та документи конференцій, 
пленумів і бюро обласних комітетів, надіслані до ЦК Компартії Укра-
їни (ф. 1, оп. 55). Для дослідження участі молоді у ліквідації аварії на 
ЧАЕС та її наслідків важливими є документи фонду 7 опису 18 “Сте-
нограми і протоколи з’їздів, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК 
ЛКСМ України” та опису 19 “Стенограми і протоколи конференцій, 
пленумів, активів, зборів та засідань бюро обласних комітетів ЛКСМ 
України”.

На сьогоднішній день у фондах ЦДАГО України зберігається більш 
ніж 1300 документів із проблематики аварії на Чорнобильській АЕС, 
проте, ця цифра не є остаточною, оскільки їх виявлення триває.
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