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удк 930.2(477)"1920/1934"

в. м. вороНіН*

іНститут присвоєННя почесНих зваНь
в НагородНій системі радяНської україНи

20–30 рр. хх ст.

Досліджено історію виникнення у вітчизняній нагородній системі практи-
ки відзначення почесними званнями в двадцяті роки ХХ сторіччя, її зміст, до-
кументально-правову базу, а також подальший розвиток інституту почесних 
звань в тридцяті роки.

ключові слова: нагородна система; почесні звання; кодекс законів про 
народну освіту; УСРР; УРСР; українська фалеристика.

Не можна не погодитися з тезою класичного дослідження з історії 
вітчизняної фалеристики “Українська фалеристика. З історії нагородної 
спадщини” щодо питання генези нагородного інституту почесних звань 
в Радянській Україні: “Паралельно з орденами центру і республікан-
ською державною відзнакою в нагородній системі України набули ви-
сокого авторитету і значення почесні звання – нова форма відзначен-
ня громадян за успіхи в господарському та культурному будівництві в 
республіці”1.

Уперше відзнаки з’являються в нагородній системі УСРР вже на 
самому початку 20-х років. 

У кодексі законів про народну освіту УСРР розділ третій під на-
звою “О присвоении почетных званий” був повністю присвячений 
цьому питанню. І саме тоді вперше у вітчизняній нагородній системі 
починається практика нагородження почесними званнями, що було аб-
солютною новацією у світовій фалеристиці. Важко переоцінити зна-
чення цього факту, враховуючи, що до середини 90-х років, вже за ча-
сів незалежної України, саме почесні звання були головним, а де-факто 
і майже єдиним елементом вітчизняної нагородної системи.

У вищезгаданому кодексі законів про народну освіту УСРР було 
визначено наступне щодо введення інституту почесних звань: 

“765. Особо отличившиеся как дарованиями, так продолжитель-
ностью и преданностью служении трудящимся массам, работники ис-

* Воронін Віктор Миколайович – кандидат історичних наук, перший 
заступник Голови Державної архівної служби України.

© В. М. Воронін, 2013
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кусств могут быть награждаемы званием Заслуженного артиста (ху-
дожника) УССР”.

Також у кодексі чітко визначався порядок присвоєння почесних 
звань діячам мистецтв та матеріальні привілеї, які надавалися нагоро-
дженим:

“766. Означенные звания присваиваются постановлениями коллегии 
Наркомпроса, по представлении Главполитпросвета, согласованным с 
соответственными руководящими профессиональными органами и мо-
гут быть сопровождаемы присуждением ценных материальных наград.

767. Присвоение звания Народного артиста (художника), а также 
отличий, сопровождаемых материальным пожизненным обеспечением, 
вносится Главполитпросветом через Наркомпрос на утверждение Со-
вета Народных Комиссаров”2.

Запровадження інституту нагородження почесними званнями не 
залишилось тільки на папері – практично відразу воно почало реалізо-
вуватися на практиці. Серед перших нагороджених були визначні діячі 
українського мистецтва, що повинно було продемонструвати турботу 
комуністичної влади про його розвиток.

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади 
і управління України відклалися документи про нагородження діячів 
українського мистецтва почесним званням, зокрема є Постанова Ради 
народних комісарів УРСР про нагородження видатної української актор-
ки і однієї із засновниць українського професійного театру М. К. Зань-
ковецької (Андросовської). Навряд чи можна сумніватися, що ця Поста-
нова була першою у черзі нагородження почесними званнями.

Згадану урядову Постанову від 12 січня 1923 року підписали у Хар-
кові наступні посадові особи (подається мовою оригіналу) – “За пред-
седателя Совета Народных Комиссаров УСРР М. Фрунзе, Управляю-
щий делами Совнаркома П.Солодуб, Секретарь СНК И. Стрелков”3.

Особливо зазначимо – те, що Постанова була підписана самим 
М.Фрунзе, надзвичайно важливою фігурою не тільки у республікан-
ській, але і в союзній державно-партійній ієрархії, свідчить про велику 
увагу, яка приділялася владою питанню нагородження діячів мистецтва 
почесними званнями.

Відповідно до підписаної Постанови Раднаркому:
“В ознаменование сорокалетия сценической деятельности Марии 

Константиновны Заньковецкой и заслуги ее перед украинским театром 
Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Представить Марии Константиновне Заньковецкой звание На-
родной артистки УСРР.

2. Театр бывший Троицкий народный дом в Киеве именовать 
впредь театром им. М.К.Заньковецкой.

3. Признать за М.К.Заньковецкой право на усиленную пожизнен-
ную пенсию и предложить НКСобесу и НКПросу установить размер 
таковой”4.
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Звертає на себе увагу наступна обставина. Нагородження почесним 
званням з самого початку не було суто моральним заохоченням – воно 
передбачувало одночасно і надзвичайно суттєві матеріальні пільги 
(у даному випадку – встановлення високої пожиттєвої пенсії). Таким 
чином, це суттєво підвищувало вагу згаданої нагороди, у тому числі 
порівняно з нагородженими вищими державними відзнаками. Досить 
згадати, що навіть нагородження найвищою державною відзнакою 
УСРР – орденом Трудового Червоного Прапору не передбачало авто-
матично надання якихось фінансових пільг чи будь-яких матеріальних 
привілеїв.

Після нагородження М. К. Заньковецької було проведено ще низку 
нагороджень видатних діячів національного мистецтва.

При цьому слід відзначити, що поступово нагородження набирало 
усталенішої форми – йому передувало обов’язкове подання з переліком 
заслуг кандидата на відзнаку, що не завжди було зроблено при найпер-
ших нагородженнях. 

Усталена процедура нагородження чітко відслідковується у наяв-
них архівних документах. Також вона свідчить про зростання престиж-
ності нагородження почесним званням, що випливає з тексту обґрунту-
вання нагородження, де ретельно перераховуються заслуги кандидата 
та робиться подання про нагородження.

Так, є кілька обґрунтувань відзначення видатних діячів української 
культури, які були нагороджені після М.К.Заньковецької.

Наприклад, у обґрунтуванні нагородження (було підписано у Хар-
кові 8 серпня 1925 року) почесним званням Народного артиста видат-
ного режисера Леся Курбаса сказано наступне: “Беручи до уваги не-
втомну роботу тов. Курбаса О. С. в галузі революційного театрального 
мистецтва, його заслуги як провідника нових течій в українському теа-
тральному мистецтві, що значно сприяв розвиткові пролетарського те-
атру в Україні й поступовому перетворенню форм останнього, а також 
заслужену популярність його серед робітників, селян не тільки в УСРР, 
але й поза її межами, – Рада Народних Комісарів постановила: нагоро-
дити артиста і режисера Курбаса Олександра Степановича званням На-
родного артиста Республіки”5.

Також слід зазначити, що нагородженню обов’язково передувала 
низка документів, без яких нагородження не могло відбутися, і їх кіль-
кість постійно збільшувалася, що свідчило про ускладнення процедури. 
Серед них головним документом було подання профільного Народного 
комісаріату, в якому докладно перерахувались заслуги претендента на 
нагородження почесним званням.

Так, у поданні на нагородження видатної української акторки 
М. М. Старицької було сказано, що вона є “найстарішою й видатні-
шою акторкою Українського театру, що вона є фундатором першої на 
Україні Драматичної школи, що існує й досі,що вона, маючи змогу за-
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ймати дуже видатне положення в колі найкращих театрів, головним 
чином проводила свою роботу в фабрично-заводських районах і засну-
вала кілька народних театрів, що існують дотепер. Протягом 40 років 
М. М. Старицька цілком віддавалася артистичній і педагогічній діяль-
ності і має заслуги як “Герой труда”6.

Про постійну деталізацію процесу оформлення документів на на-
городження свідчить й те, що з часом обов’язковою для всіх кандида-
тів на нагородження стала особиста підписка про політичну лояльність, 
без якої у більшості випадків не відбувалося оформлення документів.

Так, наприклад, артист театру Української державної драми в 
м. Одеса І. Е. Замічковський 18 березня 1926 року дав розписку про 
політичну лояльність наступного змісту: “Я, нижче підписаний Іван 
Едуардович Замічковський, Артист українського театру, даю свій під-
пис. Що до цього часу проти Радянської влади не виступав і виступать 
не буду”7.

Зазначимо: при цьому так і не було вироблено усталеної форми 
подібної підписки про політичну лояльність. Це було однією з ознак 
того, що нагородна система УСРР тривалий час знаходилась у процесі 
становлення.

Про довільність форми цього обов’язкового для нагородження до-
кумента свідчить, наприклад, підписка від 25 березня 1926 року співака 
Харківської державної опери О. Г. Мосіна, що значно відрізняється від 
тексту підписки І. Е. Замічковського: “В Наркомпросвещения артис-
та Государственной оперы Александра Григорьевича Мосина. Заявле-
ние. Настоящим подтверждаю, что за все время существования Совет-
ской власти к последней относился всегда сочувственно и ни в каких 
выступлениях против Советской власти не участвовал”8.

Однак у деяких особистих справах нагороджених згадана підписка 
відсутня.

Ця деяка неусталеність процедури нагородження, відсутність єди-
ного для всіх випадків чіткого переліку документів, необхідних для 
нагородження (хоча в цілому процес поступово розвивався у напрямі 
деталізації і формалізації), було характерне для вітчизняної нагородної 
системи до середини 30-х років. Як було цілком слушно зазначено в 
“Українській фалеристиці. З історії нагородної спадщини”: “Навіть ко-
роткий перелік нагороджень, що відбувалися в Україні з 1922 року, дає 
підставу стверджувати – надання “почесного чину” не мало чітко ви-
значеного правового підгрунтя. Подання про нагородження надходили 
від різних установ та відомств, надсилалися до Наркомпросу, ВУЦВК 
або РНК УСРР, а далі справа полягала тільки в тому, щоб проштов-
хнути в урядових інстанціях того чи іншого кандидата. Саме через це 
і через відсутність архівних джерел та документів установ за ті роки 
відомості про кількість та персональний склад нагороджених не потра-
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пили до статистичних документів офіційної звітності. Облік державних 
нагороджень в Україні почали вести систематично лише з 1935 року”9.

1934 рік став переломним для вдосконалення інституту нагоро-
дження почесними званнями. Саме з цього часу процес набув чіткого 
оформлення в тодішньому правовому полі й став усталеним та чітко 
формалізованим з усіх поглядів.

13 січня 1934 року у м. Харкові було ухвалено спільну Постано-
ву ВУЦВК та Раднаркому УСРР про почесні звання працівникам на-
уки, техніки й мистецтва, що свідчило про початок якісно нового етапу 
нагородження почесними званнями, а також значне розширення кола 
осіб, які могли бути ними нагородженими, оскільки до діячів культури 
додалися працівники сфери науки і техніки.

Процитуємо найважливішу частину згаданої Постанови: 
“Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народ-

них Комісарів УСРР постановили:
1. Встановити такі почесні звання для працівників науки, техніки і 

мистецтва:
а) Заслужений діяч науки, техніки або мистецтва.
б) Народний артист (художник) республіки.
в) Заслужений артист (художник) республіки.
2. Звання Заслуженого діяча науки або техніки надається за осо-

бливо цінні праці в галузі науки або техніки, чи за особливо важливі 
для соціалістичного будівництва відкриття й винаходи, або за видатну 
науково-практичну, науково-педагогічну й науково-популяризаторську 
діяльність.

3. Звання заслуженого діяча мистецтва надається за видатну ху-
дожню діяльність або за виключно цінні художні твори в будь-якій га-
лузі мистецтва.

4. Звання народного артиста (художника) республіки надається 
особам, що мають винятково високі заслуги й досягнення в музичному, 
сценічному й кінематографічному мистецтві, виявлені як у художній 
творчості, так рівно у виконанні.

5. Звання Заслуженого артиста (художника) республіки надається 
особам, що мають особливі заслуги в мистецтві, зокрема у виконанні 
мистецьких творів”10.

Важливою новацією у нагородженні стало запровадження обов’яз-
ко вого трудового стажу для нагороджених діячів мистецтва, що було 
сприйнято позитивно з огляду на відчутне зниження таким чином 
суб’єктивного фактора.

Як було зазначено у Постанові від 13 січня 1934 року: “Для наго-
роди діячів мистецтва званням Народного чи Заслуженого артиста (ху-
дожника) республіки…треба, щоб вони мали стаж художньої роботи в 
галузі мистецтва не менш як 10 років за Радянської влади”11.
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Принциповим нововведенням стало визначення ще більш чіткого 
за попередній порядку нагородження, що також унеможливлювало дію 
суб’єктивного чинника: “Звання Заслуженого діяча науки, техніки або 
мистецтва й Народного артиста (художника) республіки надається за 
постановами Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Ко-
мітету за поданням відповідних народних комісаріатів, ЦВК АМСРР, 
обласних виконавчих комітетів, професійних та інших громадських ор-
ганізацій.

Звання Заслуженого артиста (художника) республіки надається за 
постановами Народного комісаріату освіти УСРР у порозумінні з Всеу-
країнським комітетом професійної спілки працівників мистецтва”12.

Таким чином, можна констатувати, що з 1934 року система нагоро-
дження почесними званнями набула в Україні усталеної форми. Хоча у 
подальшому вона й продовжувала розвиватися і удосконалюватися, але 
це відбувалося вже виключно у рамках, визначених вищезгаданою По-
становою, парадигми і стала важливою складовою нагородної системи 
спочатку Радянської, а згодом і незалежної України.

1 Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (У двох книгах). 
Керівник авторського колективу Д. В. Табачник. – Київ, 2004. – Кн. І.  – С. 299.

2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави тель-
ства Украины. – 1922. – № 49. – С. 765–767.

3 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 2, спр. 598, арк. 29.
4 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 2, спр. 598, арк. 29.
5 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 435, арк. 26.
6 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 22, арк. 108.
7 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 22, арк. 53.
8 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 22, арк. 73.
9 Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (У двох книгах). 

Керівник авторського колективу Д. В. Табачник. – Київ, 2004. – Кн. І. – С. 305.
10 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. 

1934. – № 4. – С. 23.
11 Там само.
12 Там само.

Исследовано историю возникновения в отечественной наградной системе 
практики награждения почетными званиями в двадцатые годы ХХ столетия, 
ее содержание, документально-правовую базу, а также последующее развитие 
института почетных званий в тридцатые годы. 

ключевые слова: наградная система; почетные звания; кодекс законов о 
народном образовании; УССР; украинская фалеристика.

the author researches the history of beginning of the practice of giving the 
honorary titles in the 20-es of the 20 century in the national award system, its 
content, the normative base as well as the further development of the institution of 
honorary titles during the 30-es. 

Keywords: the award system; the honorary titles; the laws on the people edu-
cation; USSR; the Ukrainian phaleristics.
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архівНа україНіка і діяльНість державНої служби 
коНтролЮ за переміщеННям культурНих

ціННостей через державНий 
кордоН україНи (2000–2011 рр.):

короткі підсумки

Розглядаються процеси формування та реалізації державної політики 
щодо вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей крізь призму 
діяльності Державної служби контролю за переміщенням культурних ціннос-
тей через державний кордон України, а також здійснюється огляд повернених 
або переданих в Україну архівних колекцій зарубіжної україніки.

ключові слова: державна політика; культурні цінності; зарубіжна архів-
на україніка; архівні колекції.

Запорукою активного розвитку та функціонування модерної держа-
ви є рівень розвиненості її культури, формування національної само-
бутності, усвідомлення унікальності свого історичного шляху та збере-
ження неоціненної багатовікової спадщини минулих поколінь. 

Пройшовши двадцятирічний шлях незалежності, Україна стала ак-
тивною учасницею міжнародного життя та світового співтовариства і, 
розвиваючись як держава, продовжує втілювати в життя державну по-
літику, спрямовану на відродження національної пам’яті, збереження 
та повернення культурного надбання українського народу.

Актуальність дослідження проблеми повернення культурних цін-
ностей зумовлена інтересом громадськості, зацікавленістю науковців 
та дослідників і, звичайно, державними ініціативами, спрямованими на 
підвищення рівня міжнародного престижу країни. 

Джерельну базу вивчення історії створення та напрямів діяльно-
сті Державної служби контролю за переміщенням культурних цінно-
стей через державний кордон становлять законодавчо-нормативні акти, 
опубліковані публічні звіти та матеріали періодичної преси. На окрему 
увагу заслуговують матеріали архіву Державної служби контролю, які 
на початку 2013 року були прийнятий на постійне зберігання Централь-
ним державним архівом вищих органів влади та управління України та 
зараз перебувають на стадії опрацювання1. 

* Кулініч Марія Юріївна – аспірант кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. 

© М. Ю. Кулініч, 2013
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Історіографія окремих аспектів проблеми представлена працями іс-
ториків, правників, мистецтво-, пам’яткознавців, археологів та інших 
зацікавлених дослідників. Висвітленню реституційного процесу в Укра-
їні було присвячено низку статей голови Національної комісії з питань 
повернення в Україну культурних цінностей О.Федорука2. У працях за-
ступника голови комісії Н.Українець, крізь призму нормативно-право-
вого забезпечення було висвітлено основні тенденції та закономірності 
державної політики України у сфері реституції культурних цінностей3. 
Правові аспекти міжнародного співробітництва у галузі реституції ар-
хівних фондів та документів досліджував відомий історик та архівіст, 
член науково-координаційної ради Національної комісії В.Лозицький4. 
Проблеми виявлення архівних документів, вивезених під час Другої 
світової війни, а також переміщених архівів і спільної культурної спад-
щини України та Польщі у контексті дослідження зарубіжної архівної 
україніки висвітлював у своїх публікаціях український історик, архівіст 
Г.Боряк5. Питання формування державних органів України в сфері роз-
шуку та повернення втрачених культурних цінностей розглядає історик 
та краєзнавець С.Кот6. Серед зарубіжних вчених найбільший внесок у 
вивчення проблеми переміщення культурних цінностей та реституції 
архівних зібрань у роки Другої світової війни та у повоєнний період 
зробила американська дослідниця П. К. Грімстед7.

Звертаючись до історії створення державної інституції, покликаної 
сприяти поверненню в Україну її національних скарбів, зазначимо, що 
перші кроки у цьому напрямі були зроблені ще на початку 1990-х рр., 
щойно після здобуття державної незалежності. З метою забезпечення 
збереження національної духовної спадщини Кабінет Міністрів Украї-
ни 28 грудня 1992 р. ухвалив постанову “Про утворення Національної 
комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей”, якою 
започаткував нову сторінку в культурній історії країни8. Згодом, у 2000 
р., Національну комісія було реорганізовано – її правонаступницею ста-
ла Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон, утворена згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України № 221 від 7 лютого 2000 р. “Про утворення Державної 
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через дер-
жавний кордон” (далі – Державна служба контролю)9. 

Передбачалось, що Державна служба контролю функціонуватиме 
як урядовий орган державного управління у сфері контролю за виве-
зенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей у складі Мі-
ністерства культури і мистецтв.

Основні повноваження, завдання та функції Державної служби 
контролю були визначені постановою Кабінету Міністрів України від 
20 червня 2000 р. “Про затвердження Положення про Державну служ-
бу контролю за переміщенням культурних цінностей через держав-
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ний кордон України”.10 В межах своєї компетенції Державна служба 
контро лю брала участь у реалізації державної політики в галузі ви-
везення, ввезення та повернення культурних цінностей. Завдання та 
повноваження Державної служби контролю в загальному дублюють 
завдання і повноваження Національної комісії з питань повернення в 
Україну культурних цінностей, окрім пунктів пов’язаних з вивезен-
ням (або тимчасовим вивезенням) та ввезенням культурних цінностей. 
Державна служба контролю самостійно ухвалювала рішення щодо 
можливого вивезення культурних цінностей, видавала свідоцтва на 
право вивезення культурних цінностей, складала переліки культурних 
цінностей, що вивозяться, а також встановлювала порядок тимчасо-
вого вивезення. Окрім цього, разом із Державною митною службою 
України вона керувала процесом здійснення реєстрації культурних 
цінностей, що тимчасово ввозяться в Україну, та реєструвала ввезені 
(тимчасово ввезені) культурні цінності.

Згідно з пунктом 6 “Положення про Державну службу контролю 
за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Укра-
їни”, призначення на посаду та звільнення голови Державної служби 
контролю здійснювалось Кабінетом Міністрів України за поданням мі-
ністра культури і мистецтв України.

Зазначеним документом визначались також і повноваження голо-
ви Державної служби контролю, а саме: керівництво діяльністю Дер-
жавної служби контролю та персональна відповідальність за виконан-
ня покладених на Державну службу контролю завдань; призначення на 
посаду та звільнення з неї керівників структурних підрозділів, а також 
інших працівників Державної служби контролю; підписання виданих у 
межах компетенції Державної служби контролю наказів та організація 
перевірки їх виконання; затвердження положення про структурні під-
розділи Державної служби контролю.

Державна служба контролю за погодженням з міністром культури і 
мистецтв України була уповноважена утворювати власні територіальні 
органи. Загалом у період з 2000 по 2011 рр. функціонувало вісім тери-
торіальних органів, у складі яких працювали експерти-мистецтвознав-
ці, які здійснювали контроль за переміщенням культурних цінностей 
в пунктах митного пропуску через державний кордон України. Тери-
торіальні відділи контролю діяли у Сімферополі, Одесі, Львові, Киє-
ві, Ужгороді, Херсоні, Чернівцях та Дніпропетровську при обласних 
державних адміністраціях або обласних інспекціях з охорони пам’яток 
історії та культури11.

Керівниками Державної служби контролю упродовж 2000–2011 рр. 
були:

1) Федорук Олександр Касьянович (Голова Національної комісії з 
питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міні-
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стрів України (1992–1999 pp.), Голова Державної служби контролю за 
переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 
у 2000–2004 pp.);

2) Корнієнко Владислав Вікторович (Голова Державної служби 
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 
кордон України у 2004–2005 рр., 2007р.);

3) Савчук Юрій Костянтинович (Голова Державної служби контр-
олю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 
України у 2008–2011 рр.)12.

При Державній службі контролю діяла Міжвідомча рада з питань 
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, яка була тим-
часовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів Украї-
ни, утвореним з метою підготовки пропозицій стосовно формування і 
реалізації державної політики щодо вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей. Головою Міжвідомчої ради був міністр культу-
ри і мистецтв України, заступником голови – заступник міністра куль-
тури і мистецтв України13.

Державна служба, здійснюючи державну політику в галузі пере-
міщення через кордон та повернення в Україну культурних цінностей, 
розгорнула свою діяльність в семи напрямах. Першим напрямом була 
розробка нормативно-правової бази у сфері контролю за вивезенням 
та ввезенням культурних цінностей в Україну. Колективом Державної 
служби контролю був розроблений проект Закону України “Про вне-
сення змін до Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей” (2009 р.). До цього спонукала відсутність чітко-
го правового механізму реалізації державної політики у цьому питанні 
та актуальність адаптації української законодавчої бази до міжнародної 
практики, зокрема до правових норм країн-членів ЄС. Формування те-
риторіальних органів та створення мережі Державної служби контролю 
було наступним пунктом реалізації цієї державної програми. Третій на-
прям – боротьба із контрабандою (незаконним обігом) культурних цін-
ностей, яка була спрямована на координування діяльності Державної 
служби контролю з митними та правоохоронними органами України та 
на збільшення ефективності міжнародного співробітництва з прикор-
донними до України країнами. Задля цього Державна служба контролю 
ініціювала проведення щорічних засідань “круглого столу” з питань 
посилення боротьби з контрабандою культурних цінностей за участю 
представників Держприкордонслужби, митних та правоохоронних ор-
ганів, мистецтвознавців та вчених. Засідання відбувались щороку – з 
2004 по 2008 рік. Видавнича діяльність, зокрема робота над створенням 
та виданням “Каталогу культурних цінностей, викрадених із державних 
музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій (1999–2009)”14, а 
також публікація звітів Державної служби контролю15 стали четвертим 
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напрямом роботи. Не менш важливим аспектом діяльності державно-
го органу контролю було організаційне та матеріально-технічне забез-
печення роботи експертної групи, утвореної при Міжвідомчій раді з 
питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.16 
Особливу увагу Державна служба контролю зосереджувала на міжна-
родному співробітництві, яке передусім полягало в організації засідань 
міжурядових комісій: україно-польської та україно-німецької. Так, 
міжнародний форум “Україна–Польща” відбувся тричі у 2001, 2008 
та 2010 рр., а представники української та німецької сторін провели 
зустрічі у форматі засідань міжнародної комісії у 2003, 2004, 2008 та 
2010 рр. та “круглого столу” у 2008 р., що були присвячені культурним 
цінностям, переміщеним під час та внаслідок Другої світової війни. 
В рамках міжурядової співпраці у листопаді 2000 р. у Москві відбулась 
науково-практична конференція з питань співробітництва Росії з дер-
жавами-учасницями СНД у боротьбі з незаконним обігом культурних 
цінностей, і тільки у 2010 р. відбулось українсько-російське засідан-
ня “Україна–Росія: переміщення культурних цінностей (події, факти, 
коментарі)”.17 Слід зазначити, що Державна служба контролю (голова 
Ю. Савчук) взяла участь у засіданні редакційної комісії ЮНЕСКО з 
підготовки проекту Конвенції про захист різномаїття культурного зміс-
ту та форм художнього самовираження (Франція, 2004 р.)18, а також в 
італійсько-українському “круглому столі” “Повернення та збереження 
культурних цінностей: досвід Італії й України” (2009 р.)19. 

Пріоритетним, сьомим, напрямом була діяльність Державної служ-
би контролю щодо повернення в Україну культурних цінностей. З огля-
ду на це співробітниками Державної служби контролю усі культурні 
цінності було запропоновано умовно поділити на наступні категорії:

1) культурні цінності, вивезені з України внаслідок Другої світової 
війни;

2) культурні цінності української діаспори;
3) культурні цінності, які на законних підставах зберігаються у му-

зеях, бібліотеках, архівах інших держав;
4) культурні цінності, викрадені і незаконно вивезені за теперіш-

нього часу20.
Складовими елементами усіх чотирьох категорій культурних цін-

ностей є архівні матеріали, які становлять великий комплекс націо-
нальної спадщини. За сприяння Державної служби контролю упродовж 
2000–2011 рр. було передано в Україну близько 150 тис. одиниць ар-
хівних матеріалів (архівних документів, друкованих видань, книг, фо-
тознімків, аудіозаписів тощо). Процес повернення та передачі архівних 
колекцій за кількісними показниками найінтенсивніше відбувався у 
2002, 2004 та 2008 рр. 

Переважну більшість архівних матеріалів, що надійшли на по-
стійне зберігання до державних установ України, становлять колекції 
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особового походження, фондоутворювачами яких є відомі науковці 
та культурні діячі: історик Д. Соловей, поетеса В. Вовк, поет та пере-
кладач М. Орест, літературознавець і театрознавець Ю. Бойко-Блохін, 
громадський діяч і публіцист П. Харидчак, археолог П. Курінний, ху-
дожники М. Бутович та Г. Мазуренко, драматург Ю. Косач, журналіст 
Є. Тендера, письменник В. Коротич, історик-сходознавець О. Пріцак, 
громадська діячка та журналіст Н. Світлична, поет Л. Лиман, поетеса 
Л. Українка та родина Косачів, дослідник Ю. Чапленко, архів якого 
пов’язаний з мистецькою спадщиною художника Ю. Михайліва, роди-
на гетьмана П. Скоропадського тощо.

Крім того, серед переданих в Україну за допомогою Державної 
служби контролю архівних колекцій були й документи офіційного по-
ходження, архівні зібрання установ та організацій, зокрема з архіву та 
бібліотеки Українського вільного університету в Мюнхені та “Особли-
вого архіву” місії УПА за кордоном. Окреме місце у цьому переліку 
посідають фотодокументи Центрального кінофотофоноархіву України, 
які були вивезені під час Другої світової війни і повернені у 2008 р. 
Федеральним архівом Німеччини (234 од.).

Історичну цінність становлять також й поодинокі документи, такі 
як оригінал листа П. Скоропадського на ім’я Президента США від 
1937 р., переданий Джоном Тезка через Посольство України у США, 
фотодокументи (копії) похорону С. Петлюри, документи з історії ди-
пломатії періоду УНР (1917–1920 рр.) та біографічні матеріали про 
Т. Шевченка, які були врятовані відомим архівістом та літературознав-
цем, засновником Музею-архіву Української вільної академії наук у 
США В. Міяковським21.

Серед переданих зібрань найбільшими за обсягом були архів 
та бібліотека ініціатора заснування та активного члена організації 
„Об’єднання лемків Канади” Павла Харидчака, які були передані 2001 
р. з Канади (понад 30 тис. одиниць) і нині зберігаються в Інституті 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України; архів журналіста, ветерана національно-визвольного 
руху, члена УПА Євгена Штендери, що надійшов з Канади до Цен-
трального архіву вищих органів влади та управління України у 2004–
2005 рр. та нараховував понад 50 тис. одиниць зберігання; бібліотека та 
архів відомого вченого-історика, сходознавця Омеляна Пріцака, який 
був переданий його дружиною Ларисою Пріцак із США до Національ-
ного університету “Києво-Могилянська Академія” у 2007 році (понад 
20 тис. одиниць зберігання).

Хронологічні рамки переважної більшості архівних документів – 
кінець ХІХ–ХХ століття, що обумовлюється роками життя та діяль-
ності представників української еміграції, а також періодами існування 
вищезгаданих установ та організацій.
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Українські культурні цінності передавались на Батьківщину із країн 
Європи (Німеччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Росії, Ве-
ликої Британії, Естонії), країн Північної та Південної Америки (США, 
Канади, Венесуели, Бразилії) та Австралії. Географія надходжень ар-
хівних колекцій співвідноситься із розселенням української діаспори, 
місцями її компактного проживання у Сполучених Штатах Америки, 
Канаді, Росії, Федеративній Республіці Німеччина, Угорщині, Великій 
Британії і Бразилії.

Повертали або дарували Україні культурні цінності як приватні 
особи (окремі представники української діаспори), так і державні уста-
нови, громадські організації і товариства.

Проблема збереження та повернення в Україну культурних ціннос-
тей упродовж 2000-х рр. набула актуальності та нового звучання як 
в урядових, так і наукових колах. Цій проблематиці присвячувались 
конференції, “круглі столи”, засідання та виставкові проекти, які відбу-
валися за активної участі співробітників Державної служби контролю 
за переміщенням культурних цінностей через державний кордон.

У 2011 р. на виконання Указу Президента України від 9 грудня 
2010 р. “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади” Кабінет Міністрів України приймає постанову, якою було лік-
відовано Державну службу контролю за переміщенням культурних цін-
ностей через державний кордон22. У даний час функції контролю за 
вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей виконує 
Міністерство культури України.23

Підсумовуючи результати діяльності Державної служби контр-
олю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 
(2000–2011рр.), зазначимо, що нею була проведена масштабна робота 
з пошуку, виявлення, вивчення та передання в Україну національної 
культурної спадщини. Її наслідком стало суттєве поповнення Музей-
ного фонду та Національного архівного фонду України, останній зба-
гатився на понад 150 тис. одиниць (документів, рукописів, друкованих 
видань, книг, фотознімків, аудіозаписів тощо). Найбільшу частину над-
ходжень становили документи особового походження. Також важли-
вою була законодавча та наукова активність співробітників Державної 
служби контролю, видання “Каталогу культурних цінностей, викраде-
них з державних музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій 
(1999–2009)”, сприяння роботі митних та правоохоронних органів у 
боротьбі з контрабандою, міжнародне співробітництво України з краї-
нами СНД, Західної Європи та Америки. 

Повернені та передані в Україну упродовж останнього десятиліття 
документи значно збагатили Національний архівний фонд та розшири-
ли джерельну базу вивчення багатьох проблем суспільно-політичної та 
культурної історії України ХХ ст., створили необхідне підґрунтя для 
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дослідження життя і творчої спадщини цілої низки представників укра-
їнської науки, культури і мистецтва.

1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
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Рассматривается процесс формирования и реализации государственной 
политики вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей сквозь призму 
деятельности Государственной службы контроля по перемещению культурных 
ценностей через государственную границу Украины, а также осуществляется 
обзор возвращенных или переданных в Украину архивных коллекций зару-
бежной украиники.

ключевые слова: государственная политика; культурные ценности; 
зару  бежная архивная украиника; архивные коллекции.

the author discusses the processes of development and acting of the State pol-
icy on the exporting, importing and resumption of the cultural heritage in the light 
of the activity of the State Service of Control on the transferring of the  Cultural 
Heritage Across the State Borders of Ukraine, as well as the  reviews the archival 
collections of the foreign Ukrainica returned or transfered to Ukraine.

Keywords: the State policy; the cultural heritage; the foreign archival Ukrai-
nica; the archival collections.
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Н. Н. воробьева*

кадровая политика российской империи
в царстве польском в 80–90-е годы XIX в.

(к вопросу о “пши”)

Необходимо сразу пояснить, что “пши” по-польски означает “при”. 
Так в Царстве Польском пренебрежительно называли чиновников, при-
бывших из Российской империи “в погоне за карьерой” и осевших в 
различных канцеляриях и присутственных местах губернской админи-
страции1.

История формирования кадровой политики в Царстве Польском 
до недавнего времени освещалась довольно скупо, преимущественно в 
связи с польским национально-освободительным движением. Россий-
ские и польские исследователи (Л. Е. Горизонтов, Л. Химяк, С. Вех, 
А. Гурак, К. Лятавец и др.) совершили прорыв в изучении темы, от-
казавшись от прежней однозначно негативной оценки деятельности 
бюрократического аппарата в Царстве Польском2. Современный этап 
развития историографии ставит актуальную задачу ее дальнейшего из-
учения.

Широко задуманная интеграция Царства Польского в общеимпер-
ский организм опиралась на систему преобразований, разработанную 
Н. А. Милютиным еще в 60-х гг. XIX в. Ее основные элементы склады-
вались из унификации всех институтов по общероссийскому образцу, 
подавление шляхетско-клерикальных элементов, подъем крестьянства 
и др. Важное место отводилось деполонизации административного ап-
парата3. Ставка делалась не на совершенство законодательной работы, 
а на строгий и удачный выбор надежных исполнителей, энтузиастов 
“русского дела”4. Вопреки утвердившемуся стереотипу это не означа-
ло поголовное изгнание чиновников-поляков. Существовавшие цир-
куляры и предписания не могли решить кадрового вопроса в Царстве 
Польском в полной мере. Отдельные государственные учреждения, на-
пример, судебное и учебное ведомства, действительно были практиче-
ски “русскими”, однако в массе чиновничество в Привислинском крае 
оставалось польским вплоть до начала ХХ в.5.

Привлечению русских сил в Польшу должна была способствовать 
система льгот и поощрений, регламентировавшаяся законом (повыше-
ние жалования каждые 10 лет, различные надбавки, единовременные 

* Воробьева Надежда Николаевна – историк (Российская Федерация).

© Н. Н. Воробьева, 2013



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ22

пособия и т. д.)6. Однако его реализация оказалась малоэффективной, в 
первую очередь из-за слабого финансирования. 

Оклады по содержанию “весьма ничтожны”, указывал в отчете за 
1897 г. Варшавский генерал-губернатор князь А. А. Имеретинский. 
“Если не принимать во внимание губернаторские и вице-губернатор-
ские места…, то единственное исключение представляют комиссары 
по крестьянским делам и непременные члены присутствий по кре-
стьянским делам, которые получают сравнительно приличное жалова-
ние (комиссары до 2 400 руб. в год, непременные члены до 3 000 руб. в 
год). Для остальных губернских и уездных должностей годовые оклады 
колеблются от 250 руб. до 1 500 руб. в год. Трудно ожидать, что это 
скудное вознаграждение могло привлекать на тяжелую неблагодарную 
работу в Царство Польское людей достойных. Не помогают делу и так 
называемые особые преимущества, дарованные чиновникам русского 
происхождения7, переводимым на службу в Царство Польское из не-
смежных с ним губерний империи. Эти привилегии по правилам 1866 
г. сводятся к весьма незначительному увеличению основного оклада, 
да и не все русские чиновники могут пользоваться даже этими скром-
ными привилегиями ввиду “излишней казуистичности правил 1866 г.” 
Недостаточная обеспеченность службы приводит к тому, что сюда, по 
большей части приезжают служить те русские люди, которым по невы-
сокому их умственному и нравственному уровню, нет места в осталь-
ных частях России. В других ведомствах, где со строгим требованием 
образовательного ценза сопряжены высокие оклады, не ощущается не-
достатка в исполнителях. Это судебные учреждения, министерства фи-
нансов с недавних пор, путей сообщения, земледелия…”8.

Несмотря на то, что после 1863 г. количественный состав русских 
чиновников в губернской администрации Царства возрастал, даже к 
концу 90-х гг. XIX ст. численность государственных служащих по Ми-
нистерству внутренних дел не превышала 36 %. Однако и эти скром-
ные силы вызывали нарекания высшей местной власти. “Наличный со-
став здешних административных русских чиновников оставляет желать 
лучшего в отношении образовательного уровня, нравственных качеств, 
служебного такта и добросовестных исполнений служебных обязанно-
стей”, – заключал Имеретинский9.

Варшавские генерал-губернаторы, пытаясь решить кадровый во-
прос, неизменно наталкивались на противодействия в центральных 
финансовых ведомствах – Министерстве финансов и Государственного 
контроля. Характерным примером, иллюстрирующим положение дел, 
является переписка И. В. Гурко с министром финансов И. А. Вышне-
градским. В своих отчетах и докладных записках генерал-губернатор 
настойчиво проводил мысль о том, что “нужно привлекать сюда [в 
Царство Польское. – Н. В.] русских чиновников и думать не о сокра-
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щении привилегий, а об их увеличении”10. Однако на его запросы о воз-
можности увеличить содержание государственных служащих министр 
ответил категоричным отказом. Мотивировка звучала следующим об-
разом: “на 1890 год испрошено добавочное жалование для 178 человек, 
и это больше, чем в предыдущие годы… число лиц русского проис-
хождения, служащих в Крае, уже превышает норму… В крае числится 
270 человек, служащих более 5 лет, что также более установленного 
правилами 1867 года… начальник Варшавского учебного округа [так-
же. – Н. В.] не может ходатайствовать о повышении жалования его 
подчиненным, что привело бы к значительным увеличениям расходов 
казны, в то время как их предполагалось сократить”11. Подобные уста-
новки, разумеется, негативно сказывались на составе управленческого 
аппарата в Царстве Польском и в целом на эффективности государ-
ственной политики.

По воспоминаниям писателя И. Н. Захарьина, служившего в 1885–
1896 гг. в Вильно, русское чиновничество в западных губерниях де-
лилось на два полярных лагеря. Один составляли “искатели приклю-
чений, занесенные сюда единственно желанием наживы или погонею 
за карьерой”, другой – “русские люди…, которые приехали в край во 
имя идеи, чтобы послужить русскому делу, не рассчитывая на кресты и 
чины и еще меньше на конфискованные польские имения”12.

В польском языке слово “деятель” получило широкое распростра-
нение с сугубо негативным смыслом. Отдавая должное реформаторам 
60–70-х гг. XIX в., Варшавский журналист и писатель А. Залесский 
отмечал, что “первый транспорт “деятелей” состоял из фанатиков, док-
тринеров, апостолов, но среди этих людей можно было также порой 
встретить какую-то более общую мысль… Позднее этих целителей от 
полонизма и католицизма заменяли все более заурядными ветерина-
рами и фельдшерами. Место апостолов и искусных мастеров заняли 
простые ремесленники”13. 

В широкой кампании по дискредитации русского корпуса чиновни-
ков в Польше участвовали и русские либералы. Писательница и жур-
налистка, публиковавшаяся в петербургских журналах и газетах “Неде-
ля”, “Вестник Европы” и др., Н. В. Ланская с нескрываемым сарказмом 
писала: “Аттестатов им никаких не требовалось: достаточно было при-
ехать из России и заявить себя православным, чтобы получить право на 
такие льготы, права и преимущества, которые превращались в настоя-
щий рог изобилия. Как саранча, бросились они на готовые места, торо-
пясь захватить все то пространство, которое для них насильственным 
образом было очищено. Под видом обрусения и пропаганды правосла-
вия эти завоеватели преследовали такие цели, которые не имели ниче-
го общего ни с религией, ни с нравственностью, ни даже с политикой 
действительного обрусения”14. 
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Подобные оценки требуют предельно осторожного отношения ис-
следователей. Комплектование бюрократического аппарата являлось 
для правительства задачей крайне сложной. В 60-х гг. XIX в. герма-
нофильский курс Александра II проявился в уравнении в правах нем-
цев-протестантов с лицами русского происхождения и наделении их 
теми же и правами и привилегиями при замещении административных 
должностей. Официальная мотивировка звучала следующим образом: 
“Лица лютеранского вероисповедания, большей частью немецкого про-
исхождения, отличаются неуклонным соблюдением служебного долга, 
почему являются превосходными исполнителями предначертаний пра-
вительства”.15 Главными администраторами в Царстве Польском, кото-
рым было доверено дело его “обрусения”, долгое время были лютеране 
А. Н. Лидерс, Ф. Ф. Берг, П. Е. Коцебу.

В 80–90-е гг. XIX в. национальные предпочтения изменились. Уси-
лившийся сепаратизм остзейских немцев вступил в противоречие с 
прежними представлениями о них как о безупречных подданных. Тем 
не менее неоднократно обсуждавшийся на заседаниях Государственно-
го совета вопрос о предоставлении льгот лицам православного верои-
споведания при назначении в отдаленные губернии в 1886 г. вновь не 
получил поддержки16. 

О русских чиновниках в Царстве Польском сохранились диаме-
трально противоположные суждения, происходившие как вследствие 
особенностей личного состава административных служащих, так и от-
ношения к ним польского общества. Многие стереотипы, в частности, 
о взяточничестве русских чиновников уходят корнями в эпоху нацио-
нального противостояния. “Упреки насчет воровства русских чиновни-
ков, – писал обозреватель “Русского вестника” М. Криушин, – с более 
чистой совестью… [можно – Н. В.] возвратить полякам, так как этим 
грехом русские болеют реже, о чем справки можно навести не только 
в канцеляриях Царства Польского, но и по всей России”17.

К сожалению, от исследователей, зачастую сосредотачивающихся 
на негативных сторонах деятельности русской администрации, усколь-
зают многие положительные изменения в жизни и быте простых лю-
дей, в частности, связанные с именами президентов (глав города) Вар-
шавы С. И. Старынкевича (1875–1892), Н. В. Бибикова (1892–1906). 
В длинном перечне их заслуг по улучшению инфраструктуры города 
на первом месте стоит строительство водо-канализационной системы, 
освещение улиц, запуск линии конных трамваев, украшение столицы 
садами и скверами, реставрация и строительство католических косте-
лов и т.д. Все это осуществлялось на средства государственной казны. 
Совершенно справедливо отмечает польский биограф Старынкевича 
А. Слонева: “Он приехал в Варшаву XVIII века, а оставил нам Варша-
ву ХХ века”18. 
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Говоря словами известного польского писателя и журналиста того 
времени А. Свентоховского, явной симпатии поляков удостаивались 
только чиновники, не совершившие в своей жизни “самых тяжких гре-
хов – политических”19.

Варшавский генерал-губернатор в этом отношении был фигурой 
обреченной. Так, первое впечатление, которое Гурко произвел на поль-
скую общественность, было довольно благожелательным. А. Залесский 
отмечал, что он не был похож на “жесткого палача. Напротив, в чертах 
его лица было что-то симпатичное. Что-то, что обычно свидетельствует 
о силе воли, солдатской прямолинейности и честности”20. Тонко под-
меченные качества Гурко проявились незамедлительно. 

В приветственной речи он заявил, что русские не должны вести себя 
в Польше как победители, что в задачи правительства не входит руси-
фикация Царства Польского. Генерал говорил по-русски21. Это резко 
контрастировало с традицией употребления на официальных приемах 
французского языка, введенной его предшественником Н. П. Альбе-
динским. Не понравился польской депутации и грубоватый, лишенный 
изысканности, военный тон нового генерал-губернатора. Кроме того, 
как вспоминала светская дама и писательница К. Бейлин: “Гурко не 
скрывал, что для него не важно это назначение, и он принял его толь-
ко по указу царя”. Это, безусловно, ранило самолюбие поляков, кото-
рые считали Царство Польское особенным и исключительным22. Сде-
лав вывод, что новый генерал-губернатор, по выражению варшавской 
аристократки М. Гурской, “москаль”, “схизматик”, “солдат и нечего 
более”, польская общественность погрузилась в траур. Из уст в уста 
передавались слухи, что хотя он “с виду добродушен, в действительно-
сти жесток, бескомпромиссен и решителен”23. Негативное впечатление 
усиливалось в связи с оказавшимися напрасными ожиданиями поляков, 
что Гурко, как внук и сын католика, как потомок польских шляхти-
чей будет “своим”. В вину ему ставилось даже написание фамилии, 
которую он якобы изменил и вместо исконного “Хýрко” нарочно стал 
называться “Гуркó”24, что, конечно, не соответствовало действитель-
ности. В дальнейшем даже экономический взлет Царства Польского, 
произошедший в том числе благодаря усилиям Гурко, не избавил его 
от клейма “поляконенавистника”. Этот стереотип, к сожалению, жив 
и сегодня25. Более перспективным выглядят отказ современных иссле-
дователей от воссоздания картин прошлого в “черно-белых” красках 
и изучение национальной истории “в наднациональной перспективе”26. 

Кадровая политика 80–90-х гг. XIX в. отражала общую тенденцию 
внутренней политики Российской империи в Царстве Польском. Пра-
вительственная мысль на разных этапах истории выдвигала различные 
модели управления, от которых зависели особенности корпуса чинов-
ников. Наиболее масштабной по замыслу и долговременной была про-
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грамма Н. А. Милютина. Ее неудача выразилась в том, что за полвека, 
прошедшие с момента ее введения, не удалось отказаться от военного 
положения в Царстве Польском, унифицировать в полной мере запад-
ную окраину с общероссийским законодательством. Негативно ска-
зывались на эффективности решения польского вопроса колебания и 
отсутствие политической воли в “центре”. Как указывал министр фи-
нансов Н. Х. Бунге, “по временам за дело принимались с лихорадочной 
поспешностью, которая сменялась полной апатиею”27. Своеобразным 
бичом кадровой политики стало недофинансирование, которое неу-
клонно вело к снижению как численности личного состава администра-
тивного корпуса в Царстве Польском, так и образовательного ценза для 
кандидатов. В 80-е – 90-е гг. численность русских чиновников в адми-
нистрации Царства Польского временно увеличилась, однако кадровая 
политика не изменилась. Оно, как и все необъятное пространство Рос-
сийской империи, по образному выражению Д. И. Мен делеева, страда-
ло от “недоуправляемости”28. 
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У проекті Концепції міститься короткий аналіз діяльності УНДІАСД з 
моменту створення інституту до сучасності. За минулий період оцінюється 
роль установи як центру галузевої архівної науки та перспективи розвитку 
організації в умовах сучасного мінливого світу. Представлено стратегічне 
бачення менеджментом організації шляхів розвитку інституту на найближчі 
п’ять років.

ключові слова: архівна галузь; наукові розробки в архівній галузі; кон-
цепція розвитку; науковий консалтинг; Український науково-дослідний інсти-
тут архівної справи та документознавства.

У травні 2014 р. спливає 20 років з часу прийняття Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про створення в м. Києві Українського 
державного науково-дослідного інституту архівної справи та докумен-
тознавства” (№ 311 від 16 травня 1994 р.). Головними завданнями ін-
ституту (далі – УНДІАСД) було визначено розробку теоретичних та 
прикладних проблем у галузі архівознавства, документознавства та 
спеціальних історичних дисциплін, організацію інформаційного забез-
печення архівних установ системи Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів України, випуск наукових періодичних видань. 

За час існування інституту його співробітниками виконано понад 
200 наукових та науково-методичних розробок, серед яких – моногра-
фії, посібники, довідники, галузеві та державні стандарти, правила, по-
рядки, інструкції, галузеві нормативи, методичні рекомендації, аналі-
тичні огляди тощо. Спільно з Державною архівною службою України 
(далі – Укрдержархів), архівними установами та іншими закладами та 
організаціями проведено тридцять наукових конференцій, читань, се-
мінарів, круглих столів. В інституті відкрито аспірантуру та створено 
спеціалізовану вчену раду з правом приймати до розгляду і проводи-
ти захисти кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук зі спеціальностей 07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та 27.00.02 – до-
кументознавство, архівознавство. З 2003 по 2012 рр. відбулися захисти 
50 дисертацій. 
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* Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, директор Укра-
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
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УНДІАСД випускає декілька періодичних та продовжуваних ви-
дань, два з яких (щорічник “Студії з архівної справи та документо-
знавства” і археографічний щорічник “Пам’ятки”) внесені до Переліку 
наукових фахових видань України, де публікуються результати ди-
сертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 
історичних наук. Підписано та реалізовано понад двадцять угод про 
співпрацю із науковими та навчальними закладами профільного спря-
мування, в тому числі міжнародними.

У сучасній Україні триває пошук нових оптимальних шляхів та 
методів управління в усіх галузях суспільства і держави та продовжу-
ються реформаторські процеси. Не є винятком і УНДІАСД. Так, за час, 
що минув, змінилася назва інституту, кілька разів змінювалася назва та 
відомче підпорядкування центрального державного органу виконавчої 
влади, в підпорядкуванні якого знаходиться інститут. У зв’язку з цим 
зазнавали змін і установчі документи УНДІАСД, декілька разів зміню-
валася структура закладу. 

На сучасному етапі стає очевидним, що реформа науки в Україні 
найближчим часом призведе до появи нових організаційно-правових 
форм наукових установ та до істотних змін механізмів фінансування 
наукових закладів. Ще однією особливістю сучасного періоду розвитку 
галузевої науки є прагнення органів державного управління до скоро-
чення обсягів бюджетного фінансування, встановлення досконалішого 
порядку формування державних замовлень на проведення наукових 
досліджень. Ці тенденції вимагатимуть від інституту зусиль щодо за-
лучення додаткових коштів та часткового переходу на госпрозрахунок, 
впровадження інноваційних методів і сучасних технологій в його ро-
боту.

Таким чином, діяльність УНДІАСД на найближчі роки повинна 
стати багатоплановою, орієнтованою на досягнення довгострокових 
стратегічних цілей в умовах переходу до часткової економічної само-
стійності та надання широкого спектра платних послуг. Першим кро-
ком на означеному шляху стала розробка проекту концепції розвитку 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та докумен-
тознавства на період 2014–2018 рр., який є результатом спільної праці 
адміністрації інституту та провідних фахівців УНДІАСД – С. Г. Куле-
шова, Л. Ф. Приходько, Н. М. Христової Проект концепції було роз-
глянуто та схвалено на засіданні вченої ради УНДІАСД 30 листопада 
2012 р. 

Концепція розвитку Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр. є осно-
воположним документом, що визначатиме стратегію УНДІАСД щодо 
переходу на якісно новий етап його розвитку – функціонування в нових 
соціально-економічних умовах. Концепцією передбачено удосконален-
ня пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної, науково-орга-
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нізаційної, фінансово-економічної, господарської діяльності, удоско-
налення кадрової політики, реалізацію інновацій за окремими видами 
діяльності інституту. 

Концепцію розроблено відповідно до законів України “Про Наці-
ональний архівний фонд та архівні установи”, “Про наукову і науко-
во-технічну діяльність”, “Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, Постанови Кабінету Міні-
стрів України “Про затвердження Методики оптимізації (атестації) бю-
джетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за 
рахунок коштів державного бюджету, та плану оптимізації (атестації) 
бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються 
за рахунок коштів державного бюджету” від 31.10.2011 за № 1176, Про-
грами економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Наказів Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України “Про затвердження 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України” від 
17.10. 2012 за № 1111 та “Про опублікування результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, від 17.10. 2012 
за № 1112, Статуту інституту, затвердженого наказом Міністерства юс-
тиції України від 28.06.2012 за № 927/5. 

Концепція базується на досягненнях та традиціях розвитку архівної 
науки в Україні, досвіді відповідних вітчизняних та зарубіжних науко-
во-дослідних інституцій, сучасних уявленнях про УНДІАСД як єдину, 
ціннісно-орієнтовану наукову систему. Її розроблення ґрунтується на 
системному аналізі чинників зовнішнього та внутрішнього середови-
ща, що впливають на діяльність УНДІАСД, та на вибір стратегії його 
функціонування в нових соціально-економічних умовах. Концепція ха-
рактеризує основні напрями розвитку інституту та конкретизує його 
стратегічні завдання на період 2014–2018 рр.

У Концепції наведено систему поглядів на характерні процеси, 
явища та складові діяльності інституту, які вбачаються правильними 
та необхідними за будь-яких умов впливу зовнішнього середовища на 
розвиток УНДІАСД.

Сформульовані положення мають концептуальний характер і не 
містять програми дій за пріоритетними напрямами розвитку архівної 
науки. Це необхідно визначити у консультативному діалозі з архівними 
установами України, після всебічного обговорення, попереднього про-
ведення незалежної експертизи. 

Закладені в основу діяльності УНДІАСД принципи стануть інстру-
ментом, що дозволить пришвидшити процес самоорганізації архівної 
науки, механізмом досягнення цілей та вирішення актуальних завдань 
розвитку архівної галузі.

Важливим принципом науково-дослідної діяльності УНДІАСД з 
моменту його заснування є поєднання фундаментальних і прикладних 
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досліджень із використанням їх результатів у практиці роботи архівних 
установ України. 

Для організаційного забезпечення науково-дослідної роботи та ме-
тодичної роботи (далі – НДМР) в інституті сформовано цілісну систему 
управління науковою діяльністю, що складається із: вченої ради, яка 
здійснює прогнозування наукових досліджень в галузі архівознавства 
та документознавства та розглядає і оцінює результати наукової, ме-
тодичної, видавничої та науково-організаційної діяльності інституту; 
методичної комісії, що розглядає проекти наукових і методичних роз-
робок з архівної справи, документознавства, діловодства та інших тем 
відповідно до плану науково-дослідної та методичної роботи інституту; 
дирекції, що сприяє організації ефективної роботи інституту, успішно-
го виконання планових завдань.

Наукові дослідження ведуться за такими комплексними напряма-
ми: теоретичні та прикладні проблеми архівознавства та документоз-
навства, архівна термінологія, історія архівної справи і діловодства 
в Україні та за кордоном, підготовка проектів нормативно-правових 
актів, міжгалузевих і галузевих нормативних документів, методичних 
розробок з організації діловодства, інших процесів створення та функ-
ціонування документації, інтелектуальні засоби доступу до документів 
Національного архівного фонду.

При проведенні наукових досліджень інститут активно співпрацює 
з Укрдержархівом, центральними та обласними архівними установами 
України, вищими навчальними закладами України, науково-дослідни-
ми установами України та закордонними партнерами. Стратегічними 
партнерами УНДІАСД впродовж багатьох років виступають Всеросій-
ський науково-дослідний інститут документознавства та архівної спра-
ви (ВНДІДАС) та Білоруський науково-дослідний інститут докумен-
тознавства та архівної справи (БілНДІДАС).

Упродовж останніх років відзначається стабільне зростання кіль-
кості монографій і статей, опублікованих співробітниками за резуль-
татами проведених наукових досліджень, у тому числі у фахових на-
укових виданнях. Підготовлено та видано навчальні посібники та 
підручники з грифом Міністерства освіти і науки. За запитами інститут 
надає організаційну та методичну допомогу з питань архівознавства та 
документознавства. Самостійно функціонує сайт УНДІАСД, що є ін-
формаційно-довідковим інтернет-ресурсом, систематично здійснюється 
оновлення та наповнення його структурних елементів. Співробітники 
інституту входять до складу Нормативно-методичної, Центральної екс-
пертно-перевірної комісій і Науково-експертної та Науково-видавничої 
рад Укрдержархіву, редакційних колегій фахових наукових видань, 
Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, Державних екзаме-
наційних комісій профільних вищих навчальних закладів, Технічного 
комітету стандартизації “Інформація і документація” (ТК 144). На базі 
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УНДІАСД систематично проходять практику студенти вищих навчаль-
них закладів за напрямом підготовки архівознавство, документозна-
ство, інформаційна діяльність.

Поряд із позитивними результатами роботи в діяльності УНДІАСД 
наявні і певні недоліки. А саме: не проводяться наукові дослідження 
на договірних засадах; УНДІАСД майже не бере участі у конкурсах 
науково-дослідних проектів на основі ґрантів; співробітники інститу-
ту практично не публікуються у виданнях з високим імпакт-фактором; 
фахові видання інституту не внесено до міжнародних наукометричних 
баз та не мають окремих web-сторінок; не на належному рівні здійсню-
ється співробітництво інституту з архівними установами; недостатньо 
проводиться робота щодо підготовки профільних підручників і моно-
графій; практично припинилося фінансування наукових робіт, що ви-
магають проведення лабораторних досліджень, технологічних експери-
ментів; недостатньо фінансуються наукові відрядження.

За час існування інституту не було придбано достатньої кількості 
обладнання, без якого неможливе проведення фізико-хімічних та біоло-
гічних досліджень на сучасному рівні. Таким чином, де-факто фінансу-
ються не самі дослідження, а інститут як наукова установа та заробітна 
плата його співробітників. 

Викликає занепокоєння кадровий склад інституту. Середній вік 
кандидатів наук досяг 47 років, а докторів наук 68 років. Якщо взяти 
до уваги певну девальвацію наукових ступенів і звань, то ситуація з 
майбутнім, і не тільки архівної науки, стає загрозливою. Більшість на-
уковців розуміють, що наявна архаїчна форма управління галузевою 
наукою та її фінансування за залишковим принципом не сприяє при-
пливу молодих кадрів.

Задля вирішення цих складних завдань необхідні нестандартні рі-
шення з використанням досвіду інших країн, що в різні історичні періо-
ди опинилися в подібній ситуації. Всі ці чинники повинні стимулювати 
докорінну перебудову системи галузевої науки, необхідність концен-
трації сил і засобів для одержання результатів, актуальних для архівної 
справи на сучасному етапі її розвитку. 

Мета Концепції – зберегти вітчизняну архівну науку, що вирішує 
конкретні завдання галузі, підвищити економічну ефективність науко-
во-дослідних та методичних розробок, сформувати галузевий науковий 
простір з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних інноваційних 
технологій. Для досягнення цієї мети діяльність УНДІАСД має базу-
ватися на таких основних принципах: постійне підвищення якості на-
укових досліджень; інтеграція наукових досліджень і архівної практи-
ки; інноваційність; забезпечення широкого доступу архівних установ 
України до досягнень сучасної архівної науки.

У цілому розвиток УНДІАСД повинен бути спрямований на досяг-
нення позицій наукового лідера в архівній сфері, подолання архаїчної 
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структури та застарілої ідеології проведення наукових досліджень. УН-
ДІАСД має планувати своє майбутнє з урахуванням високої динаміки 
соціально-економічних новацій, активного входження у світовий науко-
вий простір, появи нових технологій в архівній справі та інших сферах 
суспільного життя, формування в Україні інформаційного суспільства.

Основні завдання УНДІАСД на період 2014–2018 рр. випливають 
із його особливої ролі як провідної галузевої науково-дослідної устано-
ви. Такими завданнями є: досягнення стабільного економічного стану 
та розвиток системи управління галузевою наукою; досягнення високої 
якості наукових досліджень, що відповідає статусу провідної науко-
во-дослідної установи у сфері архівної справи; формування кадрової, 
матеріальної, інформаційно-технологічної та технічної бази, що відпо-
відає стратегічній меті розвитку УНДІАСД.

Відповідно до основної мети діяльності інституту і сформульова-
них завдань, визначено пріоритети розвитку інституту на період 2014–
2018 рр.

У рамках вирішення першого завдання – досягнення стабільного 
економічного стану та розвитку системи управління галузевою наукою, 
що відповідає можливостям і завданням інституту, визначаються такі 
пріоритети: 

а) пошук нових і активізація наявних джерел фінансування діяль-
ності УНДІАСД, що передбачає: упорядкування структури інститу-
ту, створення структурних підрозділів, орієнтованих на розроблення 
та комерційне впровадження наукових результатів роботи, надання 
платних послуг; пошук і системна робота з потенційними замовника-
ми наукових розробок; активізація роботи із зовнішніми замовниками 
(підприємствами, установами, організаціями) на проведення наукових 
досліджень на договірних засадах; одержання додаткових фінансових 
ресурсів за рахунок інтенсивного розвитку консалтингової діяльності; 
зниження витрат і пошук додаткових джерел фінансування науково-до-
слідної діяльності;

б) розвиток і модернізація системи організаційного управління 
УНДІАСД, що передбачає: розроблення та впровадження інноваційних 
механізмів в регламенти управління УНДІАСД; розроблення системи 
ефективної мотивації наукової діяльності; розроблення системи заходів 
щодо підтримки перспективної молоді; впровадження системи оціноч-
них показників якості роботи кожного наукового підрозділу та окремо-
го наукового співробітника.

Вирішення другого завдання – досягнення високої якості наукових 
досліджень, що відповідає статусу провідної науково-дослідної устано-
ви у сфері архівної справи, передбачає такі пріоритети:

а) зміцнення позицій інституту як провідного науково-дослідного 
цент ру та центру підготовки кадрів вищої кваліфікації для архівної 
галузі;
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б) перехід до випереджального розвитку наукових досліджень з 
метою надання їм інноваційного, наукомісткого характеру, визначення 
вимог до змісту й умов реалізації в УНДІАСД програм інноваційно-
го типу на основі інтеграції передової науки, інноваційної діяльності з 
урахуванням вимог ринку наукових послуг.

У рамках вирішення третього завдання – формування кадрової, 
матеріальної, інформаційно-технологічної та технічної бази, адекватної 
стратегічній меті діяльності УНДІАСД має такі пріоритети:

а) подальше формування та зміцнення кадрового потенціалу УНДІ-
АСД через: створення системи стійкої мотивації праці та підвищення 
відповідальності всіх категорій співробітників інституту; удосконален-
ня системи підвищення кваліфікації наукових кадрів УНДІАСД з ура-
хуванням інноваційного потенціалу; залучення всіх категорій співро-
бітників УНДІАСД до активного та ініціативного вирішення загальних 
завдань;

б) розвиток і удосконалення матеріальної та інформаційно-техноло-
гічної бази УНДІАСД, у тому числі: забезпечення наукових підрозділів 
необхідними приміщеннями й устаткуванням; придбання обладнання, 
що забезпечить сучасний рівень досліджень процесів забезпечення збе-
реженості архівних документів; забезпечення структурних підрозділів 
сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, що 
дозволить використовувати в наукових дослідженнях та управлінській 
діяльності сучасні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікацій-
них технологій; подальший розвиток інформаційної та видавничої ді-
яльності УНДІАСД, у тому числі з використанням електронних техно-
логій.

1. У сфері наукової діяльності УНДІАСД передбачається здійсни-
ти такі заходи: розробити та затвердити Програму розвитку наукових 
досліджень інституту, що повинна стати основою для планування та 
формування напрямів для взаємодії із потенційними замовниками та 
споживачами наукових результатів; проводити наукові дослідження 
за основними напрямами роботи УНДІАСД, орієнтованими на задово-
лення потреб галузі та впровадження їх результатів у практику роботи 
архівних установ; проводити наукові дослідження за цільовими про-
грамами та окремими проектами; впроваджувати сучасні інноваційні 
пілотні проекти у роботу інституту та після їх успішної реалізації пе-
редавати технологію архівним установам; організувати систему отри-
мання на конкурсній основі ґрантів на виконання фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень; проводити внутрішній аудит та мо-
ніторинг усіх напрямів діяльності УНДІАСД, виявляти невідповідності 
та коригувати окремі процеси; здійснювати постійний аналіз наукової 
діяльності, контроль за звітністю та плануванням; ширше залучати дер-
жавні архівні установи та фахівців-практиків до проведення наукових 
досліджень УНДІАСД; спільно з архівними установами розробляти 
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перспективні науково-дослідні проекти за актуальною проблематикою 
теорії і практики архівної справи, документознавства; забезпечувати 
якісну підготовку науково-методичних розробок; вживати ефективні 
заходи щодо захисту інтелектуальної власності інституту.

2. У сфері кадрового розвитку УНДІАСД передбачається: запро-
вадження критеріїв оцінки результативності наукових досліджень на-
укового складу інституту, що включатиме публікації за результатами 
досліджень у виданнях з високим імпакт-фактором, видання авторських 
підручників і монографій; ступінь використання наукових результатів в 
практиці роботи архівних установ і суміжних сферах діяльності; розро-
блення та впровадження cтимулюючої системи оплати праці провідних 
науковців інституту, що забезпечують виконання робіт на договірних 
засадах; розвиток системи фінансового стимулювання та розроблен-
ня гнучкої системи преміювання співробітників за високі показники 
у роботі; розвиток ключових професійних компетенцій наукових спів-
робітників, навчання їх інноваційним науковим технологіям, викорис-
танню електронних ресурсів, іноземним мовам; постійне підвищення 
кваліфікації наукового складу УНДІАСД; проведення активної кадро-
вої політики, впровадження ефективного механізму ротації кадрів на 
конкурсній основі; проведення обов’язкової атестації наукових кадрів; 
створення умов для розвитку та наступності наукових шкіл, підготовки 
молодих учених.

3. У сфері підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (аспі-
рантура при УНДІАСД) передбачається: підвищення якості підготовки 
дисертаційних робіт до захисту; активне впровадження в практику ре-
зультатів дисертаційних досліджень; забезпечення силами керівників 
структурних підрозділів та наукових керівників відповідального під-
ходу до підготовки аспірантів і здобувачів, вимогливу та принципову 
оцінку дисертацій, що рекомендуються до захисту; розроблення гнуч-
кої системи матеріального, морального та інших засобів стимулювання 
наукових керівників аспірантів і здобувачів, які підготували до захисту 
дисертації; активізація роботи всіх структурних підрозділів інституту 
щодо проведення системної роботи з випускниками профільних вищих 
навчальних закладів для залучення їх до навчання в аспірантурі інсти-
туту; широке залучення регіональних кадрів до навчання в аспірантурі; 
широке залучення аспірантів і докторантів за профільною спеціальніс-
тю до виконання НДМР інституту; проведення наукових досліджень 
молодими вченими – кандидатами наук, проведення наукових дослі-
джень науковими групами під керівництвом кандидатів наук; прове-
дення наукових досліджень науковими групами під керівництвом док-
торів наук. 

4. У сфері міжнародного співробітництва необхідно: розширю-
вати та поглиблювати міжнародне співробітництво зі спорідненими 
інституціями близького та далекого зарубіжжя щодо проведення спіль-
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них наукових досліджень, видання колективних монографій, навчаль-
них посібників; брати активну участь в архівних наукових проектах, 
семінарах, що фінансуються міжнародними організаціями; розробляти 
спільні програми стажування та підвищення кваліфікації наукових ка-
дрів інституту за кордоном; інтенсифікувати роботу щодо підготовки 
публікацій співробітників інституту у фахових зарубіжних виданнях; 
залучати до редакційних колегій фахових видань інституту іноземних 
фахівців з питань архівної справи та документознавства.

5. У сфері інформаційної та видавничої діяльності УНДІАСД 
необхідно передбачити: впровадження в інституті впродовж 2014–
2018 рр. системи електронного документообігу; розвиток і розширення 
фондів Галузевої служби науково-технічної інформації (далі – ГСНТІ), 
забезпечення відповідних площ книгосховищ, читального залу із су-
часним устаткуванням, допоміжних приміщень; перетворення Довідко-
во-інформаційного фонду ГСНТІ у потужний цифровий науково-мето-
дичний ресурс, здатний надавати будь-яку інформацію користувачам 
в режимі онлайн та на сучасних носіях інформації; збільшення частки 
електронних видань УНДІАСД; підготовку англомовних версій видань 
УНДІАСД в електронному форматі; розвиток комплексу наукових ви-
дань інституту, підвищення їхнього наукового рівня; збільшення кіль-
кості публікацій зовнішніх авторів, у тому числі зарубіжних, у видан-
нях УНДІАСД; створення окремих web-сторінок для фахових видань 
інституту та внесення їх до міжнародних наукометричних баз.

6. Подальший розвиток матеріальної бази УНДІАСД передбачає: 
забезпечення УНДІАСД площами, необхідними для ефективної науко-
вої роботи; модернізація технічного оснащення структурних підрозді-
лів УНДІАСД шляхом придбання та постійного оновлення необхідного 
парку комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та програмного 
забезпечення, що дозволить успішно вирішувати завдання вдоскона-
лення діяльності УНДІАСД; забезпечення сучасного рівня дослідниць-
кої бази шляхом придбання новітнього лабораторного обладнання для 
проведення фізико-хімічних та біологічних досліджень.

7. Розвиток організаційно-управлінської структури інституту 
передбачає: впровадження моделі постійного вдосконалення діяльнос-
ті УНДІАСД на основі систематичного моніторингу результатів робо-
ти наукових підрозділів; формування сучасної структури управління 
УНДІАСД, розвиток системи та технологій управління, що відповіда-
ють його завданням; підготовка резерву управлінських кадрів; розро-
блення системи показників, що дозволить оцінювати якість наукової 
діяльності кожного структурного підрозділу та окремого співробітни-
ка за кількісними інтегральними показниками; створення ефективної 
системи мотивації праці співробітників; створення механізмів здорової 
конкуренції між структурними підрозділами УНДІАСД за досягнення 
найкращих результатів у науковій діяльності; приведення структури 
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наукових підрозділів УНДІАСД у відповідність з його науковою спе-
ціалізацією та розроблення нормативів оптимальної чисельності на-
укових співробітників; впровадження системи комплексного рейтингу 
наукової діяльності структурних підрозділів, що дозволить об’єктивно 
оцінювати ефективність їх роботи на основі сукупності базових показ-
ників наукової діяльності.

8. Діяльність у напрямку PR передбачає: формування іміджу 
УНДІАСД як інноваційної науково-дослідної установи, що динаміч-
но розвивається; досягнення високого рейтингу УНДІАСД в системі 
архівних установ; проведення ефективної та системної роботи із засо-
бами масової інформації, забезпечення регулярного висвітлення в ЗМІ 
наукової та міжнародної діяльності інституту; проведення регулярного 
моніторингу іміджу УНДІАСД в системі архівних установ.

9. Майбутній стан фінансово-економічної діяльності УНДІАСД 
передбачає: розвиток та використання механізмів багатоканального 
фінансування; підвищення ефективності надання платних послуг УН-
ДІАСД на основі аналізу фінансово-економічної діяльності та застосу-
вання методів фінансового менеджменту; залучення позабюджетних ін-
вестицій з метою подальшого розвитку УНДІАСД; укладання договорів 
з підприємствами, установами та організаціями на проведення НДМР і 
надання додаткових послуг із наукового консалтінгу; розвиток системи 
фінансово-економічного прогнозування рівня прибутків від окремих 
договірних видів діяльності для своєчасного прийняття рішень щодо 
перерозподілу ресурсів на найперспективніші напрями; розроблення та 
впровадження науково обґрунтованої моделі ціноутворення на наукову 
продукцію, що дозволить суттєво збільшити прибутки УНДІАСД від 
договірної діяльності.

Таким чином, пропонований проект Концепції передбачає те, 
що УНДІАСД надалі буде вдосконалювати свою діяльність на осно-
ві єдності наукового та інноваційного процесів, брати активну участь 
у формуванні архівного наукового простору, забезпечувати розвиток 
галузевої науки на високому інноваційному рівні. Основним стратегіч-
ним пріоритетом у розвитку УНДІАСД має стати системний розвиток 
галузевої науки, поступовий перехід від розроблення суто прикладних 
питань розвитку архівної справи до розширення спектра наукових на-
прямів з одночасним масштабним наданням сучасних багатопланових 
платних послуг. Предметом особливої уваги УНДІАСД має стати по-
шук додаткових фінансових джерел. Необхідно орієнтувати структурні 
підрозділи УНДІАСД на розвиток консалтингової діяльності, спрямо-
ваної на надання на договірних засадах консультаційних послуг з пи-
тань архівної справи та діловодства та виконання науково-дослідних 
робіт з діловодства та архівної справи на підприємствах, установах та 
організаціях різних форм власності, на рекламу та маркетинг наукової 
продукції. Основними критеріями ефективності діяльності наукового 
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підрозділу мають стати показники творчої віддачі (якісний аналіз пуб-
лікаційної активності, участь у семінарах, круглих столах, виставках, 
конференціях із доповідями; індекси цитування, оцінка динаміки на-
укового потенціалу та ін.) за останні 4 роки із розрахунку на одного на-
укового співробітника тощо. Майбутнє удосконалення організаційної 
структури УНДІАСД повинно бути підпорядковане економічній доціль-
ності. З цією метою передбачається постійний аналіз функціонування 
наукових підрозділів. Активна колаборація УНДІАСД на міжнародно-
му рівні передбачає інтеграцію інтелектуальних ресурсів інституту до 
світового інформаційного простору. Основна мета кадрової політики 
УНДІАСД – стимулювання молодих вчених, їх активне залучення до 
розроблення наукової проблематики безпосередньо під керівництвом 
досвідчених фахівців. Активізація роботи зі студентами та випускни-
ками профільних навчальних закладів, розроблення та впровадження 
у всіх наукових підрозділах системи “Резерв”, відповідно до якої ре-
зервісти будуть мати можливість впродовж року виконувати обов’язки 
керівників наукових підрозділів. 

Положення Концепції розвитку УНДІАСД на період 2014–2018 рр. 
потребують обов’язкового погодження з Державною архівною служ-
бою України та подальшої конкретизації в цільових програмах розви-
тку УНДІАСД. 

В проекте Концепции содержится краткий анализ деятельности 
УНИИАДД с момента создания института до современности. За истекший 
период оценивается роль учреждения как центра отраслевой архивной науки 
и перспективы его развития в условиях современного изменяющегося мира. 
Представлено стратегическое видение менеджментом организации путей 
развития института на ближайшие пять лет.

ключевые слова: архивная отрасль; научные разработки в архивной 
отрасли; концепция развития; научный консалтинг; Украинский научно-
иссле довательский институт архивного дела и документоведения.

In the draft of concepts is given the short analysis of the activity of  the Ukrai-
nian Research Institute of the Archival Affairs and Records Keeping from the es-
tablishment till the nowadays. the author evaluates the role of the institution during 
the past period as the center of the branch archival science and the perspectives of 
the development of the organization in the conditions of the modern changeable 
world. there is given the strategic view of the ways of development of the institu-
tion for the nearest five years by the management.

Keywords: the archival field; the scientific working-out in the archival field; 
the concepts of development; the scientific consulting; the Ukrainian Research In-
stitute of the Archival Affairs and Records Keeping.
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архівНі докумеНти даНила скоропадського
у фамільНому фоНді скоропадських

Здійснено загальний огляд особового архіву гетьманича Данила Скоро-
падського у складі фамільного архіву родини Скоропадських, досліджується 
історія його формування за період політичної, громадської та професійної ді-
яльності, дається характеристика цієї збірки та її аналіз.

ключові слова: Гетьманич Данило Скоропадський; українська еміграція; 
особовий архів; гетьманський рух.

У №№ 3–4 журналу “Архіви України” за 2010 р. була надруко-
вана стаття автора “Поповнення архівного фонду Скоропадських”, у 
якій давалась загальна характеристика документів, що були передані до 
ЦДІАК України у 2006 р. із Східноєвропейського дослідного інституту 
ім. В. Липинського (м. Філадельфія, США) (далі – СЄДІ ім. В. Липин-
ського) за ініціативою Олени Отт-Скоропадської1. Ці документи попов-
нили фонд 1219 “Скоропадські – поміщики Полтавської, Чернігівської 
губерній”2.

Як було зазначено у вищезгаданій статті, документи, що надійшли 
з СЄДІ ім. В. Липинського, охоплювали, в основному, період з 1918 р.3 
до 1976 р. Їх фондоутворювачами є Гетьман України Павло Скоропад-
ський, його дружина Олександра Скоропадська (Дурново) та їх діти: 
Данило, Марія і Єлизавета.

У пропонованій статті хотілося б детальніше зупинитись на тих ар-
хівних документах, що безпосередньо стосуються особи Данила Скоро-
падського, які були зібрані ним особисто та утворились у процесі його 
діяльності, тобто групу документів, котру умовно можна назвати “Ар-
хівом Д. П. Скоропадського”. Вони характеризують фондоутворювача 
як керівника Вищого Проводу гетьманського руху, спадкоємця справи 
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батька Павла Скоропадського, політичного і громадського діяча, ви-
світлюють його професійну і службову діяльність, особисте життя, то-
гочасну суспільно-політичну ситуацію. У даний час ці документи пе-
ребувають на завершальній стадії науково-технічного опрацювання і 
незабаром стануть доступними широкому колу дослідників.

Якщо про особу Павла Скоропадського ще можна було щось дові-
датись з радянської історіографії (звісно, що інформація про нього була 
однозначно негативною), бо політичну фігуру такого масштабу немож-
ливо було зовсім замовчувати і викинути з української історії, то ім’я 
його сина Данила повністю замовчувалось радянськими істориками.

Данило Павлович Скоропадський народився в 1904 р. у Санкт-
Петербурзі. Був другим сином Скоропадських і останнім представни-
ком роду по чоловічій лінії.

У 1918 р. під час революції та Громадянської війни в Росії він ра-
зом з родиною переїхав до Києва, де навчався в українському класі 
гімназії В. Науменка. У цьому ж році був змушений виїхати за кордон. 
В еміграції закінчив реальну французьку кантональну гімназію у м. Ло-
занна (Швейцарія), а згодом і Вищу технічну школу у м. Шарлоттен-
бург (Німеччина), отримавши фах інженера.

Коли Данилові виповнився двадцять один рік, Павло Скоропад-
ський та його оточення офіційно порушили перед ним питання, чи 
готовий він у майбутньому як спадкоємець батька перебрати на себе 
керівництво гетьманським рухом і змінити відповідно до цього особис-
те життя. Данило попросив один рік на обдумування цього важливого 
питання. А за рік він дав ствердну відповідь, яка визначила весь його 
подальший шлях у житті4.

Після закінчення Вищої технічної школи Д. П. Скоропадський чо-
тири роки працював інженером на заводі Сіменса й Гальске у Шпан-
дау. 1932 р. він полишає професійну роботу і зосереджується на по-
літичній діяльності, допомагаючи Павлу Скоропадському – очільнику 
гетьманського руху. 

У 1933 р. під час святкування 60-річчя від дня народження Павла 
Скоропадського у колі найближчих соратників Гетьмана України Да-
нило був офіційно проголошений спадкоємцем батька.

У 1937–1938 рр. на запрошення місцевих гетьманських організацій 
Данило Скоропадський здійснює тривалу подорож до США та Канади. 
Час його перебування на американській землі був насичений поїздка-
ми, зустрічами, різноманітними заходами. Майже чотири місяці трива-
ла подорож за океан. Він побував у найбільших містах США й Канади, 
де існували гетьманські організації: Чикаго, Філадельфії, Нью-Йорку, 
Детройті, Оттаві, Торонто, Монреалі, Вінніпезі, Едмонтоні та ін. Подо-
рож висвітлювали різні гетьманські часописи, зокрема тижневик “Наш 
стяг”, друкований орган Української гетьманської організації Америки 
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(далі – УГО-А), що видавався у м. Чикаго (США), газета “Український 
робітник”, орган Союзу гетьманців-державників Канади у м. Торонто 
(далі – СГДК), інші періодичні видання у цих країнах та в Європі. Ма-
теріали поїздки детально представлені документами “Архіву Скоропад-
ського”. Його подорож також докладно описано в книжці “За Україну”, 
яка вийшла накладом СГД Америки і Канади5. 

Пізніше, після Другої світової війни, в Лондоні у 1947 р. була вида-
на брошура Д.  П. Скоропадського під назвою “Державництво і патріо-
тизм”, у якій вміщено тексти виступів за час чотиримісячної подорожі 
до США і Канади6. 

У 1939 р. за порадою батька Данило від’їжджає до Англії, щоб 
у складній передвоєнній міжнародній політичній ситуації зберегти і 
зміцнити позиції гетьманського руху і поширити гетьманські ідеї на 
теренах Великої Британії. Там він оселився у Лондоні, вів активну по-
літичну, громадську та професійну діяльність. 

Після смерті батька у 1945 р. Данило фактично очолює гетьман-
ський рух, а з 1948 р. офіційно проголошений керівником Вищого 
Проводу гетьманського руху. Був одним з фундаторів створення Со-
юзу гетьманців – державників Великої Британії7 і Союзу українців у 
Великій Британії8, а також його почесним головою.

До професійного життя Д. П. Скоропадський повернувся у 1947 р., 
коли очолив філію літакобудівної фірми “Дзус-Фастенер”. Засновни-
ком цієї фірми був американець українського походження Дзус, заці-
кавлений у завоюванні європейського ринку9. Від цього часу і до кінця 
своїх днів Данило Павлович, або Гетьманич, як його називали українці 
на чужині, поєднував професійну роботу з політичною і громадською 
діяльністю.

У 1953 р. Д. П. Скоропадському випала можливість ще раз від-
відати США, поєднуючи виконання своїх професійних обов’язків з 
обов’язками Верховного Керманича гетьманського руху.

13 лютого 1957 р. він був заручений з Галиною Мельник-Калу-
жинською, з якою підтримував близькі стосунки близько 9 років, але 
23 лютого цього ж року раптово помер за нез’ясованих обставин у лон-
донському шпиталі “Нью Енд”. Похований у Лондоні за православним 
звичаєм на цвинтарі Гемпстед Гілл.

Збірка документів “Архів Д. П. Скоропадського” є найчисельнішою 
серед документів, що надійшли з дослідного інституту ім. В. Липин-
ського до ЦДІАК України у 2006 р. Тут наголошується на умовній назві 
“Архів Д. П. Скоропадського”, оскільки є неможливим чітко виділи-
ти з масиву архівних новонадходжень документи, які особисто зібрав 
Данило Павлович. Частина документів потрапила до нього від Павла 
Скоропадського. Це документи, що стосуються політичної, службової 
та громадської діяльності останнього Гетьмана України. Ще під час 
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служби у кавалергардському полку у Санкт-Петербурзі він почав фор-
мувати свій особистий архів10. До нього згодом увійшли документи про 
його діяльність під час служби в царській армії, події Першої світової 
та Громадянської воєн, період УГД11, яку він очолював з 29 квітня до 
14 грудня 1918 р. У цій групі документів представлено численне лис-
тування П. П. Скоропадського з відомими політичними, державними і 
громадськими діячами, родичами, близькими і знайомими, зібрано фо-
тографії, як індивідуальні, так і групові.

Частина архівних документів потрапила до Данила Скоропадського 
від матері Олександри Скоропадської, яка завжди допомагала своєму 
чоловікові Павлу Скоропадському формувати фамільний архів, упоряд-
ковувати його і мала до цього неабиякий хист12. Перебуваючи в емігра-
ції, у передмісті Берліна – м. Ваннзеє, вона змушена була відновлювати 
документи з генеалогії роду Скоропадських та споріднених родів, що 
залишились у Росії після подій 1917 р., працюючи в бібліотеках та на-
укових установах.

У 1948 р. після багаторічної розлуки, пов’язаної з подіями Другої 
світової війни, Данило зустрівся з матір’ю у м. Оберстдорф (Баварія, 
Західна Німеччина), де вона на той час мешкала, з нагоди святкуван-
ня 70-річчя від дня народження. Очевидно, що під час перебування у 
Німеччині, Данило Павлович отримав від Олександри Скоропадської 
частину архівних документів, насамперед тих, що безпосередньо стосу-
валися діяльності гетьманського руху, який вона очолювала як Регент 
після трагічної смерті Павла Скоропадського у квітні 1945 р. Згідно із 
заповітом Гетьмана Павла після смерті гетьманський рух мав очолити 
його син Данило. Але, оскільки після закінчення Другої світової війни 
сполучення між Німеччиною та Англією фактично не було, він не міг 
перебрати на себе обов’язки керівника гетьманським рухом до 1948 р. 
Тут, у Німеччині, він офіційно був проголошений Верховним Кермани-
чем гетьманського руху. 

Документи, передані Данилові О. П. Скоропадською, були необ-
хідні для керування гетьманським рухом. Це – накази і розпорядження 
Керманича гетьманського руху, списки членів гетьманських організа-
цій і осередків у Німеччині, Австрії та інших країнах, численні листи 
гетьманців з питань організації й функціонування руху, матеріали пле-
нумів і сесій, вітальні  листи і листівки, телеграми тощо. Вони охоплю-
ють переважно період з 1945 по 1948 рр., коли Регентом гетьманського 
руху була Олександра Скоропадська.

Під час свого перебування в Німеччині у 1948 р. Д. П. Скоропад-
ський здійснив декілька поїздок Західною Німеччиною, що перебува-
ла на той час у зоні окупації адміністрації США. Він відвідав Україн-
ський вільний університет та Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка 
у Мюнхені, а також побував у таборах для переміщених осіб у містах 
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Фрайман та Аугсбург. Про зворушливу зустріч Гетьманича Данила з 
мешканцями цих таборів свідчать спогади провідних діячів гетьман-
ського руху полковника В. П. Євтимовича, професора В. Т. Гришка, 
особистого секретаря Д. П. Скоропадського Р. М. Калюжного та ін-
ших осіб. Із документів постає картина повоєнної Німеччини, що була 
розділеною на чотири зони окупації країн-переможців у Другій  сві-
товій війні: американську, британську, французьку і радянську. На її 
території зосередилась велика кількість біженців з різних країн, серед 
них понад мільйон українців. Це – колишні вояки, військовополонені, 
емігранти старої і нової хвилі. Переважна більшість з них перебувала у 
численних таборах для переміщених осіб, розкиданих на теренах усієї 
Німеччини та, частково, Австрії.

Про життя українців та умови утримання в таборах розповідають 
численні документи з архіву Данила Скоропадського. Він безпосеред-
ньо опікувався долею людей, що перебували в таборах для переміще-
них осіб. Про це свідчить його листування з українцями з числа пе-
реміщених осіб, із різними організаціями, котрі мали допомагати цим 
людям, з офіційними особами і державними діячами різних країн щодо 
надання матеріальної і правової допомоги інтернованим.

До 1947 р. ці особи перебували під юрисдикцією UnRRA13. У по-
дальшому ними опікувались такі організації як Центральне українське 
допомогове бюро, м. Лондон, Український допомоговий комітет, який 
діяв у Великій Британії, Бельгії, Парагваї та інших країнах, Українське 
товариство червонохресної допомоги біженцям у Берліні та інші, що 
діяли в різних країнах Європи та на інших континентах.

Незважаючи на скрутні умови існування у таборах для переміще-
них осіб, українці виявляли велику активність у політичному та гро-
мадському житті. Вони створювали в таборах осередки громадських 
об’єднань, гуртків, політичних партій тощо. Одними з найактивніших 
були гетьманці-державники, які вели політичну діяльність. Їхні осеред-
ки діяли як у великих містах – Мюнхені, Ганновері, Зальцбурзі, так і 
в невеликих містах і поселеннях, розкиданих по всій Німеччині. Вони 
регулярно інформували про життя української громади, надсилали свої 
привітання Данилові Скоропадському, просили по змозі надати допо-
могу.

З 1947 до 1952 рр. інтерновані особи переселялись до країн, які 
дали згоду прийняти репатріантів, головним чином до США, Канади, 
Великої Британії. Але щоб отримати дозвіл на виїзд до цих країн, по-
трібно було чекати роками. А, як уже зазначалося, умови проживання 
в Німеччині на той час були вкрай важкими (країна перебувала на межі 
голодування), особливо це відчувалось у таборах для інтернованих 
осіб, тому багато хто з українців, у тому числі і гетьманців, погоджу-
валися виїжджати навіть до таких екзотичних для європейців країн, як 
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Бразилія, Уругвай, Парагвай, Перу та інших, до яких умови в’їзду були 
значно простішими.

Гетьманич Данило активно допомагав виїзду гетьманців з Німеччи-
ни до інших країн, сприяв їх працевлаштуванню. Про це свідчать його 
листи до установ і організацій щодо допомоги репатріантам. Особ ливо 
яскраво це виявилось наприкінці війни, коли в Англії з’явилось по-
над 40 тисяч українців. Це були вояки дивізії “СС-Галичина”14, які як 
військовополонені потрапили до рук англійців під час боїв в Італії, де 
вони воювали на боці німців. Їх інтернували в таборах, а незабаром, 
після закінчення війни, звільнили. Англійці дозволили цим людям за-
лишитись в Англії. Більшість чоловіків були селянського походження 
з Галичини. Завдяки їхній працьовитості, в Англії їх охоче брали робіт-
никами на фабрики або на сільськогосподарські роботи. Пізніше до них 
долучилися також колишні вояки УПА15.

Данило Скоропадський і Володимир Коростовець, приятель, який 
першим зустрів його в Англії в 1939 р. і допомагав облаштуватись у 
новій країні, отримали нове поле діяльності. З-поміж прибулих лише 
окремі мали вищу освіту, майже ніхто не знав англійську мову, тож тер-
міново треба було організувати мовні й спеціальні інформаційні курси. 
За допомогою Данила Скоропадського й Володимира Коростовця, який 
був у добрих стосунках із впливовими англійськими колами, за дуже 
короткий час виник Союз українців у Великій Британії, що незабаром 
розвинувся у велику й дуже ефективну допомогову та культурну інсти-
туцію для українців у Англії. Після того, як Данило Скоропадський й 
Володимир Коростовець надали їм першу допомогу, об’єднання надалі 
організовувалось самостійно16.

Значна кількість українців, що перебували в таборах для переміще-
них осіб на теренах Німеччини, у кінці 1940-х – початку 1950-х років 
переїхали до Північної Америки (США та Канади), куди згодом пере-
містився і центр активності гетьманського руху.

Свої перші документи Данило Скоропадський почав збирати ще в 
молодому віці, у Німеччині, коли він допомагав батькові у його гро-
мадсько-політичній діяльності. Вже тоді в його архіві відклались до-
кументи про навчання у французькій кантональній гімназії в Лозанні 
та Вищій технічній школі у Шарлоттенбурзі (дипломи, табелі з оцін-
ками, довідки про виробничу практику, посвідчення, свідоцтва тощо). 
А системно він розпочав роботу над створенням власного архіву вже 
у Лондоні. До архівної справи його привчили батьки, які були для Да-
нила прикладом. Так, Павло Скоропадський, який мав дуже велику за 
обсягом епістолярну спадщину, відзначався надзвичайною акуратністю 
у веденні документації. “Майбутній гетьман змалечку привчився відпо-
відально ставитись до ведення кореспонденції, акуратно відповідати на 
листи, надіслані йому, і зберігати їх. Саме з цієї причини, навіть пере-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 45

буваючи на фронтах Першої світової війни, він збирав усю отриману 
кореспонденцію й регулярно відправляв її дружині до Петрограда, не 
забуваючи просити долучити листи до складу фамільного архіву та на-
дійно зберігати їх”17.

Свій власний архів, котрий одночасно можна вважати і архівом 
гетьманського руху, Данило Павлович фактично збирав майже 18 років, 
до самої смерті. До його архіву додались також особисті документальні  
матеріали інших осіб, які відігравали провідні ролі у гетьманському 
русі: Б. В. Гомзина18, В. П. Євтимовича19, В. К. Коростовця20 та інших. 
Одні віддавали свої архівні  матеріали на зберігання Гетьманичу, не 
маючи можливостей і умов для їх збереження у себе, інші заповідали 
свої архівні збірки документів гетьманському рухові, як цікаві і цінні 
свідчення учасників національно-визвольних змагань.

Після смерті Д. П. Скоропадського у 1957 р. його старша сестра 
Марія, яка очолила гетьманський рух на правах спадкоємності, пере-
слала архів Гетьманича до США. Тривалий час він перебував у при-
ватному зберіганні М. Гавриліва-Буяра21 у Детройті. І тільки після 
смерті останнього у 1977 р. був переданий на зберігання до СЄДІ у 
м. Філадельфія (США), куди згодом надійшло також і архівне зібрання 
Є. П. Скоропадської-Кужім22.

Основну частину архівного зібрання Данила Скоропадського ста-
новить листування – не менше половини всього його архіву. Досить 
умовно це листування можна поділити за двома основними ознаками: 
кореспондентською та тематичною. До листів за кореспондентською 
ознакою можна віднести ті листи Данила Павловича до адресатів та 
адресантів до нього, у яких переважають за своїм змістом питання осо-
бистого та загального характеру. А до листів за тематичною ознакою – 
ті, у яких висвітлюються різноманітні питання гетьманського руху, 
політичних рухів і течій, координації взаємодії з ними, молодіжних і 
жіночих організацій, релігійно-церковної проблематики тощо.

Епістолярна спадщина Д. П. Скоропадського є великою за обсягом 
і налічує декілька тисяч листів – як до відомих постатей (Карл Ман-
нергейм23, Іван Огієнко24, Дмитро Донцов, Ярослав Стецько25 та інших), 
так і до простих людей, часом малограмотних, які часто звертались до 
нього з проханнями про допомогу. Часу на листування у Гетьманича 
катастрофічно бракувало. Щодня він отримував десятки листів, на які 
не мав змоги відповісти упродовж кількох тижнів, а то й місяців. Про 
це писала у своїй книзі спогадів Олена Отт-Скоропадська. “Коли він на 
тижні повертався щодня зі своєї роботи додому, стомлений після дов-
гого робочого дня, на нього чекала політична робота, гори кореспон-
денції, на яку треба було відповідати, постійні відвідувачі, заповіджені 
й незаповіджені, які всі чогось хотіли від нього”26.

Упродовж усього свідомого життя Данило Скоропадський інтен-
сивно листувався зі своєю родиною: батьком Павлом, матір’ю Олек-
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сандрою та сестрами Марією (Монтрезор), Єлизаветою (Кужім) і Оле-
ною (Отт) Скоропадськими. Винятком є лише період під час Другої 
світової війни, коли Велика Британія, в якій мешкав Данило, – з однієї 
сторони, та Німеччина, де мешкали його рідні, – з іншого боку, пере-
бували у стані війни, і зв’язок між ними був тимчасово втрачений.

В архіві є багато листів до Данила Павловича від батьків, в яких 
вони дають синові чимало корисних порад та розповідають про умови 
їх життя, політичну ситуацію в Німеччині та в світі, оповідають пери-
петії сімейного побуту та події гетьманського руху.

Зі всіх листів, надісланих до адресатів, Д. П. Скоропадський за-
лишав в особистому архіві копії або чернетки, що акуратно групували-
ся за хронологічним або алфавітним порядком. Більша частина листів 
Гетьманича надрукована на друкарській машинці, але є й значна кіль-
кість листів, написаних від руки. Характерною особливістю цих листів 
є те, що вони надзвичайно складні для прочитання, адже у Данила був 
дуже нерозбірливий почерк. Серед листів, які він отримував – переваж-
на кількість – надруковані, але також є листи, написані від руки. Деякі 
з них мають неповні дані адресантів (або тільки ім’я, або ім’я та по 
батькові, або тільки підпис чи ініціали), тому встановити особи їх ав-
торів не завжди можливо. Серед отриманої Данилом кореспонденції є 
велика кількість різноманітних листівок, надісланих гетьманцями-дер-
жавниками та приватними особами з різних країн. Ці листівки, багато з 
яких дуже яскраво та оригінально оформлені, надсилались зазвичай до 
Різдва Христового та Великодня. Особливо цікавими серед них є лис-
тівки, що відображають національно-визвольну боротьбу українсько-
го народу, національні та культурні звичаї, картини з життя українців 
тощо.

До багатьох листів, які отримував Гетьманич, додано різноманітні 
матеріали. Це листи різних осіб з того чи іншого питання, цілі газети 
та вирізки з газет зі статтями і нотатками, програми з’їздів, пленумів 
і сесій, статути, постанови, фотографії тощо. Одні листи мають всього 
один або декілька аркушів, трапляються дуже об’ємні, що налічують 
декілька десятків аркушів. Є адресанти, які надіслали один або декіль-
ка листів, а є адресанти, які листувалися з Данилом упродовж багатьох 
років.

Д. П. Скоропадський отримував багато телеграм і запрошень як від 
організацій, так і від приватних осіб.

У напруженій виснажливій політичній роботі в різний період діяль-
ності Гетьманичу допомагали високоосвічені та активні особи з числа 
досвідчених гетьманців, які працювали його особистими секретарями. 
Ними у різний час були: М. О. Чорний, А. М. Гончаренко, П. А. Си-
ленко та Р. М. Калюжний. Вони від імені Д. П. Скоропадського підтри-
мували численне листування з організаціями та установами, активни-
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ми діячами гетьманського руху, представниками різних партій, течій, 
громадських об’єднань, приватними особами тощо. А в архіві Данила 
Скоропадського відклалась велика кількість листів його особистих се-
кретарів.

В “Архіві Д. П. Скоропадського” є також листи різних кореспон-
дентів, які тим чи іншим шляхом потрапляли до Гетьманича. Одні, не 
маючи родичів і близьких, передавали свої листи до гетьманського ар-
хіву, інші – відсилали копії листів з особливо важливих питань до Да-
нила Павловича, щоб він мав змогу бути поінформованим з усіх питань 
гетьманського руху. 

Другою за чисельністю і обсягом збіркою документів в “Архі-
ві Д. П. Скоропадського” є матеріали щодо діяльності гетьманського 
руху. Гетьманич безпосередньо брав участь у розробці конституційних 
засад та статутних положень гетьманського руху, регламентах його ді-
яльності та схемах управління розгалуженої та чітко структурованої мо-
нархічної організації, на чолі якої перебував Гетьманич як Верховний 
Керманич Вищого Проводу гетьманського руху. Він листувався як з 
начальниками крайових управ, місцевих осередків, членами Гетьман-
ської ради, так і з рядовими гетьманцями з різних питань гетьманського 
руху, радився з ними, намагаючись бути всебічно поінформованим, да-
вав поради та прагнув залагодити конфлікти, що час від часу виникали 
у гетьманському середовищі. Данило Павлович керував гетьманським 
рухом безпосередньо сам та за допомогою своїх представників і керів-
ників гетьманських організацій у різних країнах. Він віддавав накази 
щодо особового складу гетьманців-державників, затверджував списки 
новоприйнятих членів та керівників місцевих організацій, контролю-
вав виконання гетьманцями їх функціональних обов’язків тощо. В його 
архіві відклалася велика кількість документальних матеріалів щодо ін-
ституцій Вищого Проводу гетьманського руху – обіжники грошово-
господарської управи, протоколи засідань Регенційної ради, накази про 
призначення на керівні посади та звільнення з цих посад, звіти про ді-
яльність різних підрозділів СГД та багато інших документів.

В архівній збірці Д. П. Скоропадського значну кількість становлять 
матеріали, які стосуються підготовки та проведення з’їздів, пленумів, 
сесій та інших заходів організаційно-засадничого та розпорядчого ха-
рактеру, що регулярно здійснювались у гетьманському русі. Гетьманич 
активно листувався з керівниками гетьманського руху, які готували 
проведення з’їздів, пленумів і сесій. Копії всіх документів з ухвалою 
рішень відповідних заходів, відправлялись Данилові Павловичу і збері-
гались у його архіві. Це постанови і ухвали з’їздів і сесій, порядок ден-
ний і питання, які розглядались на них, доповідні записки, протоколи 
рішень, списки членів президії і нового керівництва, обраного на з’їздах 
тощо. У з’їздах і сесіях, що відбувались на теренах Великої Британії, 
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Д. П. Скоропадський брав особисту участь, а учасникам таких зібрань в 
інших країнах (Німеччині, США, Канаді тощо) надсилав вітальні листи 
й телеграми, бо не мав змоги особисто бути присутнім на них.

Чимало документів в “Архіві Д. П. Скоропадського” стосується мо-
лодіжного руху, якому він приділяв значну увагу, адже надавав велико-
го значення майбутньому гетьманського руху. Він зустрічався з учас-
никами молодіжних організацій, членами “Пласту”, представниками 
скаутського руху. В архіві збереглись програми і статути молодіжних 
організацій, резолюції з’їзду Спілки української молоді у Великій Бри-
танії, журнали “Голос молоді”, “Авангард”, “Сеніорська ватра”, статті, 
присвячені молодіжному руху, листівки, фотоальбоми, запрошення та 
інші документи, що дають уявлення про життя української молоді.

Велику увагу Данило Скоропадський приділяв взаємодії з іншими 
партіями, течіями і рухами численної української еміграції. Він особис-
то листувався з керівниками рухів і організацій, знайомився з їхніми 
статутами, програмами, цікавився принципами діяльності і цілями, які 
вони ставили перед собою. Докладав чимало зусиль, щоб взаємодіяти 
з ними у досягненні головної мети, що стояла перед всіма емігрант-
ськими колами, – створення незалежної Української держави, хоча 
стосунки між різними політичними силами української еміграції були 
вкрай складними. Але Гетьманич не був надто амбітною людиною, яка 
перш за все дбала про свої особисті та корпоративні інтереси. На перше 
місце у прийнятті рішення він завжди ставив інтереси України, через 
це користувався великим авторитетом не тільки серед гетьманців, але 
й серед багатьох українців, які не були прихильниками гетьманського 
руху. Особливо яскраво це виявилось під час його подорожей до США 
та Канади у 1937–1938 і 1953 роках, де його дуже тепло приймали у 
різних колах української діаспори. Про цю діяльність Д. П. Скоропад-
ського свідчать такі архівні документи: повідомлення про функціону-
вання різних українських партій, об’єднань і організацій, їх статути і 
програми, резолюції з’їздів і конференцій, звіти, інструкції, аналітичні 
статті, обіжники, листи різних осіб та багато інших матеріалів.

Окремо слід виділити групу документів про Голодомор 1932–
1933 рр. в Україні. В “Архіві Д. П. Скоропадського” документів не так 
багато, тому що вони, в основному, зосереджені в архівних матеріалах 
його середньої за віком сестри Єлизавети Скоропадської-Кужім, яка 
безпосередньо очолювала Комітет допомоги голодуючим в Україні, за-
снований у 1932 р. у м. Ваннзее (поблизу Берліна) і займалась органі-
зацією допомоги голодуючим в Україні. Але й ті документи, що від-
клались в його архіві, є дуже важливими і яскраво ілюструють події в 
Україні тієі жахливої доби. Це свідчення безпосередніх очевидців голо-
домору, членів СГД у Великій Британії І. О. Марченка, А. Курочкіна, 
І. Орленка, П. Сеся та інші матеріали.
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Чимало документальних матеріалів в “Архіві Д. П. Скоропадсько-
го” стосуються питань еміграційної преси і книговидання, публіцис-
тичних видань. 

Українськими еміграційними організаціями публікувалось багато 
різноманітних періодичних і неперіодичних видань у різних країнах 
світу. Серед них були як суто партійно-політичні видання, так і сус-
пільно-громадські, літературно-публіцистичні, релігійні тощо. Прак-
тично кожна партія, організація чи об’єднання українців за кордоном 
мали свій друкований орган. У гетьманців також були власні періо-
дичні видання в різних країнах. Чимало часописів завдяки підтримці 
Скоропадських побачили світ у часи Другої світової війни та відразу 
після її закінчення. Більшість з них видавалась на теренах Німеччини. 
Це такі, як “Бюлетень Вищого проводу гетьманського руху” (Берлін 
1944 р.), “ Український літопис” (Аугсбург, 1946 – 1948 рр.), “ Світа-
нок” (Гайденау, 1944 р.), “Ранок” (Гайденау, 1948–1951 рр.), “Голос 
державника” (1947 р.). До цієї низки видань можна зарахувати також 
ті часописи, котрі продовжували сповідування гетьманських ідей у 
1950–60-х рр. на теренах Великої Британії, де від 1939 р. мешкав Дани-
ло Скоропадський. Відповідно у Дербі виходили “Ранок”, “Українська 
консервативна думка”, а в Лондоні впродовж 1954–1955 рр. друкувався 
журнал “За єдність нації”27.

Особливо багато періодичних видань української еміграції з’яви-
лося у повоєнні роки. Центр книговидання та періодичної преси, як і 
самої еміграції, перемістився на американський континент, куди з країн 
Європи, переважно з Німеччини, виїхала велика кількість інтернованих 
українців.

На американський континент поширилась і гетьманська преса, де 
у різний час видавались періодичні й неперіодичні часописи. Одним 
із них був офіційний орган українського союзу монархістів-державни-
ків “Плуг та меч” в Аргентинській Республіці. Однойменне видання 
з’явилось у Буенос-Айресі десь у 1937–1938 рр. й подавало чимало 
хроніки з Карпатської України, полемічні статті, теоретичні розвідки, 
стратегічні матеріали28.

У Канаді друкованими органами СГДК були часописи “Наша дер-
жава”, “Батьківщина” (м. Торонто), багатолітнім редактором якої був 
один з найактивніших гетьманців Мирон Королишин, “Український ро-
бітник”, у США – “Наш стяг” (тижневик УГО-А, м. Чикаго), “Україн-
ська зоря” (м. Детройт).

“Архів Д. П. Скоропадського” містить велику кількість різноманіт-
них часописів і видань, що виходили у різних країнах Європи, Пів-
нічної та Південної Америки, Азії та Австралії. Це як газети, журнали, 
бюлетені, брошури тощо, так і фрагменти і вирізки з них зі статтями й 
замітками про розмаїття подій і фактів із життя тогочасного світу.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ50

Також в “Архіві Д. П. Скоропадського” відклався великий масив 
нарисів, статей, рефератів, трактатів та інших жанрів публіцисти-
ки. Авторами цих публікацій є як провідні діячі гетьманського руху 
В. Т. Гришко, Б. В. Гомзин, В. П. Євтимович, С. М. Шемет та ін., так 
і представники різних політичних партій, течій і рухів. Є також статті 
і нариси самого Гетьманича про політичну ситуацію в Україні та світі, 
життя українців на чужині, про завдання та цілі гетьманського руху 
тощо. Особливо плідно працював для гетьманського руху у галузі пу-
бліцистики В. К. Коростовець.

З 1930 р. В. К. Коростовець представляв у Лондоні гетьманську 
управу, налагоджував зв’язки з консервативними колами Великої Бри-
танії, виступав із лекціями і рефератами в наукових колах. У 1932 р. 
заснував англомовний місячник “the investigator”, на його сторінках 
ознайомлював широку громадськість, а передусім членів англійсько-
го парламенту, з проблемами Східної Європи. На обкладинці часопису 
були виразно означені етнографічні межі України і зображений своєрід-
ний державний ключ із написом “Україна”, що символізував шлях до 
порозуміння між європейськими народами. Статті цього видання зна-
йомили з основними питаннями історії й культури, національно-патріо-
тичними та визвольними прагненнями  українського народу, при цьому 
наголошувалося, що без незалежного державного існування України не 
може бути спокою на всьому європейському континенті. Ця думка була 
притаманна редакційним матеріалам В. Коростовця, а також його влас-
ним публікаціям, часто схованим за позначенням V. de K. Вона харак-
теризує його полемічні статті “Єдиний вихід”, “Опозиція”, “Гра задля 
перемоги”, “Оберт ключа”, “Російська спілка”, “Рік співробітництва” 
та інші.

Намагаючись поширити ідею української державності серед євро-
пейської громадськості, В. Коростовець розповсюджував журнал на-
віть безкоштовно, розсилаючи його до редакцій багатьох популярних 
часописів, на адреси впливових державних осіб, спонукаючи їх загли-
блюватись в українську проблематику. Він стверджував неминучість 
єдиного вибору – Україна як найбагатша частина СРСР, що обіймає 
територію, рівну Франції та Іспанії разом узятих, має відокремитись від 
Росії і стати незалежною державою з гетьманом на чолі29.

Публіцистика в “Архіві Д. П. Скоропадського”, висвітлює також 
історію України, Росії, країн Європи та інших держав, сторінки наці-
онально-визвольної боротьби українського народу за створення влас-
ної незалежної держави, боротьбу народів за своє визволення, складні 
етапи у відносинах різних країн і народів на світовій політичній аре-
ні. Про це свідчать різноманітні матеріали: газети, журнали, вирізки з 
газет, статті, брошури, заяви, інформаційні повідомлення тощо. Серед 
них такі важливі документи, як нариси з історії України про гоніння на 
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Українську греко-католицьку церкву, інформації про розстріл німець-
кою окупаційною владою в Галичині членів ОУН у 1944 р., інформа-
ція конфіденційного характеру щодо діяльності радянських агентів у 
фірмах Німеччини та Англії, повідомлення Української інформаційної 
служби у Лондоні про співробітництво між фашистською Німеччи-
ною та Радянським Союзом (пакт Молотова – Ріббентропа), брошура 
В. Чернавіна “Життя у концентраційних таборах у СРСР” тощо.

В архівних зібраннях Д. П. Скоропадського чимало збереглось до-
кументальних матеріалів, що стосуються релігії та церкви. Питанням 
міжконфесійних відносин, діяльності церкви та релігійних установ 
Данило Павлович приділяв значну увагу. У своєму ставленні до пред-
ставників різних віросповідань він був дуже толерантним і делікатним, 
докладав немало зусиль для того, аби залагодити конфлікти між миря-
нами різних конфесій у середовищі українських емігрантів, наприклад, 
між православними і католиками. Сам він досить часто спілкувався 
з предстоятелями різних гілок української Церкви (митрополитами, 
єпископами, рядовими священиками), адже “був членом Генерального 
церковного управління Української автокефальної православної церк-
ви у Великій Британії”30. До архівних документів, що стосуються цієї 
тематики і викликають значний інтерес у істориків і дослідників ре-
лігійного життя, належать такі документи як пастирські послання ми-
трополитів А. Шептицького31 та Іларіона (Огієнка) з приводу гонінь на 
українську православну церкву у Польщі, повідомлення про боротьбу 
радянської влади проти Української греко-католицької церкви у Захід-
ній Україні, публікації про стан справ церковного і релігійного життя в 
Радянській Україні тощо.

Значна кількість документів в “Архіві Д. П. Скоропадського” ви-
світлює співчуття гетьманців-державників, прихильників гетьманського 
руху, представників різних партій, організацій, громадських об’єднань, 
багатьох державних і політичних діячів та приватних осіб з приводу 
смерті Гетьмана Павла Скоропадського та його дружини Олександри. 
Це телеграми, листи і листівки, а також публікації у засобах масової 
інформації з відгуками на їх кончину з висловленням співчуття.

У 1946 р. гетьманська організація заснувала Фонд вшанування 
пам’яті Гетьмана Павла Скоропадського. Його метою було проведення 
роботи для увічнення пам’яті Відновителя української державності, по-
пуляризації його імені у світі, збору коштів для втілення цих завдань 
у життя. Серед них можна виділити документи про спроби побудови 
усипальниці Гетьмана України П. П. Скоропадського у м. Вісбаден, де 
він був перепохований у 1947 р. За дивним збігом обставин своєї долі 
Павло Скоропадський народився в Німеччині у невеликому курортно-
му містечку Вісбаден 3 травня 1873 року і помер у Німеччині 26 квітня 
1945 р., у м. Меттен (Баварія), де і був похований. А згодом, у 1947 р., 
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його прах було перепоховано у тому ж місті, де він народився. Це було 
досить символічним для гетьманців, і вони постановили собі за мету – 
побудувати усипальницю Гетьману П. П. Скоропадському на право-
славному цвинтарі у Вісбадені, щоб це місце поховання їх керманича 
стало для них знаковим. Гетьманці доклали багато зусиль для побудови 
усипальниці, але вони виявились марними: сили, ворожі до гетьман-
ського руху, зокрема, і всього українського, взагалі, та до Павла Ско-
ропадського – персонально (а це, в першу чергу, російські емігрантські 
кола), не дали змоги здійснити цей задум. Тому з часом останки покій-
ного гетьмана були перевезені до м. Оберстдорф (Південна Баварія), де 
і були поховані на цвинтарі разом із іншими членами родини Скоро-
падських. Про цю історію розповідають такі документи, як листуван-
ня Олександри Скоропадської зі О. В. Сливинським32, В. Я. Сегейдою, 
А. Кущинським та іншими гетьманцями, акти, протоколи, накази, обі-
жники, ескізи, креслення, малюнки усипальниці тощо.

Ці документи теж були передані О. П. Скоропадською Данилові 
під час його перебування в Німеччині у 1948 р. 

До цього розділу документів належать листи, листівки і телеграми 
з висловленням співчуття з приводу смерті О. П. Скоропадської, яка 
померла 29 грудня 1951 р., від різних організацій та приватних осіб, 
вирізки з газет і спогади учасників жалобної процесії про її поховання 
тощо.

В “Архіві Д. П. Скоропадського” відклалась велика кількість до-
кументів, які можна віднести до розділу біографічних. Вони стосують-
ся як особисто сторінок біографії Данила Скоропадського, так і всієї 
родини Скоропадських. Значну за своїм обсягом кількість документів 
становлять архівні матеріали, зібрані Павлом Скоропадським за період 
його службової кар’єри, та документи фінансово-майнового характе-
ру, що дістались йому у спадок від предків: договори купівлі-продажу 
земельних ділянок і маєтків, будинків і житлових приміщень, цінних 
паперів, свідоцтва про народження, шлюб (вінчання) і смерть, накази 
про нагородження військовими званнями, відзнаками тощо. 

Як уже зазначалося, перші особисті документи в архівному до-
робку Данила Павловича з’явились після закінчення ним кантональної 
гімназії у Швейцарії, коли він отримав диплом, свідоцтва та довідки 
про навчання у цьому закладі. Потім до них додалися документи про 
закінчення Вищої технічної школи у Берліні (диплом про вищу освіту, 
залікова студентська книжка, табелі успішності, довідки про виробни-
чу практику на фірмі Сіменса й Шукарта та ін.

Оскільки Данило Скоропадський вів дуже активне політичне й 
громадське життя, він брав участь у діяльності різних організацій і 
об’єднань, членом яких перебував. Пре це свідчать такі документи, як 
членські квитки Центрального союзу українського студентства у Мюн-
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хені, Українського наукового інституту у Берліні, заснованого у 1926 р. 
з ініціативи П. П. Скоропадського, що діяв до 1945 р., картка Королів-
ського автомобільного клубу в Лондоні тощо.

Перипетії особистого життя членів родини Скоропадських розкри-
вають такі документи, як листи різних осіб з приводу одруження Єли-
завети Скоропадської з Василем Кужімом33, листи, телеграми, довідки, 
автобіографії та інші документи щодо спроби Данила Скоропадсько-
го перевезти родину з Німеччини до Великої Британії; листи, довідки, 
квитанції, характеристики та ін. щодо працевлаштування Гетьманича в 
Англії.

До матеріалів цього розділу також належать подяки і грамоти 
Д. П. Скоропадському від різних благодійних організацій, членом яких 
він був і здійснював пожертви на їх користь.

Окремий розділ в “Архіві Д. П. Скоропадського” становлять зобра-
жувальні матеріали. Це численні світлини самого Гетьманича, членів 
його родини, альбоми з фотографіями, фотопортрети керівників геть-
манського руху, відомих державних і політичних діячів, видатних іс-
торичних постатей, малюнки, репродукції, вирізки з газет та журналів 
з різноманітними зображеннями, програмки концертів, вистав, фести-
валів тощо. На особливу увагу заслуговує збірка художніх листівок, 
що висвітлює національно-визвольну боротьбу українського народу за 
свою свободу і незалежність.

Серед матеріалів “Архіву Д. П. Скоропадського” є архівні доку-
менти, що не мають чітко визначених тематичних ознак і їх складно 
віднести до будь-якого з вищезазначених у даній статті розділів. Це 
квитанції, бланки, довідки, зошити Данила Скоропадського з його чер-
нетковими записами, інформаційні повідомлення тощо.

Отже, підсумовуючи вищенаведене у цій публікації, можна кон-
статувати що зібрання Д. П. Скоропадського всебічно висвітлює його 
постать, особисте життя, політичну, громадську і професійну діяль-
ність, демонструє його як високоідейну, моральну, глибоко ерудова-
ну людину, високопрофесійного інженера, талановитого організатора 
та справжнього патріота України, який все свідоме життя присвятив 
служінню їй до останнього подиху. Документи фонду яскраво свідчать 
про національно-визвольну боротьбу українського еміграційного руху 
в ХХ ст., дають змогу бодай частково позбутись “білих плям” у новіт-
ній історії України, особливо радянського періоду, коли на деякі з її 
сторінок було накладено суворе табу.

1 Отт-Скоропадська О. П. – наймолодша дочка Гетьмана України Павла 
Скоропадського і остання його законна спадкоємиця.

2 У фонді 1219 зібрано архівні документи родини Скоропадських, які до 
1993 р. охоплювали період з ХVІІІ ст. до 1917  р.
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3 Серед документів, що надійшли до ЦДІАК у 2006 р., є також документи 
періоду до 1917 р. (це, переважно, копії документів Павла Скоропадського та 
його родичів і предків, матеріали біографічного та майнового характеру).

4 Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських. – Львів, 2004 р. – 
С. 437.

5 Бей Л. Український консерватизм і гетьманський рух. – К., 2000 р. 
Випуск 4. – С. 297.

6 Гідний роду свого. До 130-річчя від дня народження гетьмана України 
Павла Скоропадського. Укладач Ралдугіна Т. – К., 2004 р. – С. 61.

7 СГД (Англії) – Союз гетьманців-державників, був створений у 1949 р.
8 СУБ – Союз українців у Великій Британії, заснований у 1946 р. у 

Лондоні.
9 Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських. – Львів, 2004 р. – 

С. 455.
10 Папакін Г. Архів Скоропадських. – К., 2004. – С. 240.
11 УГД – Українська гетьманська держава у 1918 р.
12 Папакін Г. Архів Скоропадських. – К., 2004. – С. 330.
13 UnRRA – міжнародна організація, що діяла з 1943 до 1947 рр., створена 

альянтськими державами у Вашингтоні для допомоги потерпілим у війні 
країнам.

14 “СС”-“Галичина” – дивізія січових стрільців, військове формування, 
утво рене з українського населення у 1943 р. У 1945 р. інтернована англійськими 
вій ськами в Італії (м. Ріміні). Після закінчення війни перевезена до Англії, де 
була розформована.

15 Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських. – Львів, 2004 р. – 
С. 450.

16 Там само. – С. 450.
17 Папакін Г. Архів Скоропадських. – К., 2004. – С. 283.
18 Гомзин Борис Володимирович (1887–1951), журналіст, письменник, з 

1921 р. в еміграції, один із керівників гетьманського руху в Німеччині.
19 Євтимович Варфоломій Пимонович (1887–1950), підполковник армії 

УНР 1918 р., на чолі сотні Вільного козацтва брав участь в обороні Києва, 
діяч гетьманського руху, публіцист, автор спогадів і політичних статей, помер 
в еміграції у Німеччині.

20 Коростовець Володимир Костянтинович (1888–1953), український діяч 
в еміграції, журналіст і публіцист, дипломат за часів царської Росії, редактор 
журналу “the investigator” (Англія, 1932–1934), член кураторії Українського 
наукового інституту (Берлін), член президії СУБ.

21 Гаврилів-Буяр Михайло (1897–1877), один з очільників гетьманського 
руху в США (Детройт), багаторічний керівник УГО – А.

22 Скоропадська-Кужім Є. П. (1899–1976), дочка П. П. Скоропадського, 
яка з 1959 р. очолювала гетьманський рух як Верховний Керманич. Похована 
в м. Оберстдорф (Баварія, Німеччина).

23 Маннергейм Карл-Густав-Еміль, барон, фельдмаршал, президент Фін-
ляндії у 1944–1946 рр., близький приятель П. П. Скоропадського, з яким разом 
навчався у Санкт-Петербурзі.

24 Огієнко Іван (митрополит Іларіон) (1882–1972), український мово зна-
вець, письменник, публіцист, просвітитель, визначний релігійний і громад-
ський діяч в еміграції, за гетьманату – ректор Кам’янець-Подільського держав-
ного українського університету.
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25 Стецько Ярослав, один з лідерів ОУН, визначний діяч українського 
національно-визвольного руху.

26 Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських. – Львів, 2004 р. – 
С. 453.

27 Сидоренко Н. Гетьманська преса в Європі. Український консерватизм і 
гетьманський рух. – К., 2000 р. Вип. 4. – С. 322.

28 Там само. – С. 325.
29 Там само. – С. 324.
30 Савченко  В. Павло Скоропадський. Останній Гетьман України. – 

Харків, Фоліо, 2008 р. – С. 375.
31 Шептицький Андрей (1865–1945), граф, митрополит УГКЦ, визначний 

релігійний та громадський діяч.
32 Сливинський Олександр Володимирович, полковник УНР та генштабу 

УГД, один з активних діячів гетьманського руху, голова комісії з побудови уси-
пальниці Гетьмана України П. П. Скоропадського у м. Вісбаден (Німеччина).

33 Кужім Василь Миколайович, чоловік Є. П. Скоропадської, відомий 
гетьманець, консул України на Кавказі за часів УГД.

Осуществлен общий обзор архива гетманыча Даниила Скоропадского в 
составе фамильного архива семьи Скоропадских, исследована история его 
формирования за период политической, общественной и профессиональной 
деятельности, дана характеристика документов этого архивного собрания и 
его анализ.

ключевые слова: Гетманыч Даниил Скоропадский; украинская эмигра-
ция; личный архив; гетманское движение.

there is made the review of the personal archives of Hetman Danylo 
Skoropads'kyi in the personal fond of Skoropads'ky's Family; researched the history 
of its development during the period of political, social and professional activity. 
the author also gives the characteristics and analysis of this archives.

Keywords: Hetman Danylo Skoropads'kyi; the Ukrainian emigrants; the per-
sonal archives; the Hetman's movement.
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удк [94+930.253](477)"1941/1944"

а. с. чайковський*

оуН-упа і гітлерівські спецслужби:
до історії співробітНицтва

На основі щойно видрукуваних документальних матеріалів, інших дже-
рел та наукової літератури розглядаються маловідомі факти національної зра-
ди вождів ОУН і керманичів УПА у роки Другої світової війни. Головна увага 
зосереджена на висвітлені їх тісної співпраці зі спецслужбами Третього рейху 
на її завершальному етапі. Схарактеризовано основні напрями і методи цієї 
діяльності, її результати та головні особи розглядуваних подій.

ключові слова: ОУН; УПА; СС; абвер; поліція безпеки; СД; Третій рейх; 
абверкоманди (абвергрупи); націоналісти; агенти; диверсанти; спецгрупи; спе-
цоперація; стратегія; тактика.

Двотомний науковий доробок “Українські націоналістичні органі-
зації в роки Другої світової війни”**, за словами доктора історичних 
наук, професора Д. В. Вє дєнєєва, є першим російським виданням, яке 
носить академічний характер і має на меті мовою документів різно-
манітного походження достатньо всебічно й  комплексно висвітлити 
ґенезу, ідеологію, стратегію і тактику та провідні напрями діяльності, а 
також місце у міжнародних відносинах українського націоналістичного 
руху, передовсім революційної ОУН Бандери та її збройних формувань 
УПА1. Враховуючи, що розміщені в ньому понад 500 документів пред-
ставлені 15 архівами, зокрема РФ, України, Німеччини, Польщі та Бі-
лорусії, переважну більшість з яких (390) подано вперше, думка автора 
є цілком слушною. 

Варто зазначити й наступне: за останні десятиліття в Україні масо-
вими накладами видаються переважно лише “наукові праці”, що про-
славляють “звитяжність і жертовність” у роки Другої світової війни на-
ціоналістичних організацій і бойовиків УПА, у яких забувають згадати 
про тіньову, якщо не сказати більше, сторону їх “мужності і відваги”. 
Водночас справжні захисники і визволителі Вітчизни подаються ви-
ключно як “окупанти” та “прибічники сталінського режиму”.

Поява ж згадуваного збірника, як на наш погляд, є важливим, а 
головне – переконливим документальним джерелом для дійсно вива-

* Чайковський Анатолій Степанович – доктор історичних наук, профе-
сор, заслужений працівник освіти України.

** Украинские националистические организации в годы Второй миро-
вой войны. Документы: в 2 т. Т. 1: 1939–1943. – 878 с.: ил.; Т. 2: 1944–1945, 
1167 с.: ил. / под ред. А. Н. Артизова. – М.: Российская политическая энци-
клопедия, 2012.

© А. С. Чайковський, 2013
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женого і об’єктивного розуміння нашого непростого історичного ми-
нулого. Упорядники праці наголошують: про діяльність ОУН і УПА 
публіцисти, мемуаристи та дослідники пишуть з різних позицій, нерід-
ко залежно від власних політичних поглядів та переконань. “Принимая 
во внимание это обстоятельство, составители сборника сосредоточи-
ли свое внимание на сюжетах, вызывающих наиболее острые споры, 
связанные во многом с отсутствием достаточного количества источни-
ков, и требующих дополнительного изучения”2. Серед останніх – парт-
нерство ОУН з нацистами, участь націоналістів і упістів у збройному 
протистоянні з Червоною армією та радянськими партизанами, в репре-
сіях проти мирного населення тощо. 

Особливу увагу привертають документи стосовно тісної співпраці 
ОУН і УПА зі спецслужбами Третього рейху – абвером і Головним 
управлінням імперської безпеки (Райхсзіхерхайтсхауптамт – скорочено 
РСХА)*. Зокрема, один із них свідчить: домовленість вищих представ-
ників ОУН і нацистської Німеччини про взаємодію “привели к полно-
му соглашению между немцами и Бандерой”, який ще у квітні 1941 р. 
отримав 2,5 млн. рейхсмарок. Стільки ж дісталось і його головному 
опоненту Андрію Мельнику. Гітлерівці погодились забезпечувати бан-
дерівців зброєю та спорядженням. У свою чергу “розкольник” ОУН 
“обязался давать своих людей для обучения диверсионной работе в 
немецких школах, переводчиков для немецких штабов и активизиро-
вать диверсионную, разведывательную и повстанческую работу в со-
ветском тылу…Все пункты договора, как немцами, так и бандеровцами 
выполнились”4.

* Абвер (з нім. “захист”, “оборона”) – розвідувально-контррозвідуваль-
ний та диверсійний орган Вермахту (збройних сил гітлерівської Німеччи-
ни). Окрім центрального апарату при штабі Верховного командування Вер-
махту (ОКВ) діяло управління “Абвер-закордон”, яке складалось з відділів: 
“Абвер-I” – розвідка; “Абвер – II” – саботаж, диверсії, терор; “Абвер III” – 
контррозвідка. Найбільш утаємниченим був “Абвер II”. Йому підпорядковува-
лися спеціальний батальйон (згодом полк, дивізія) “Брандербург 800” та полк 
“Курфюрст”, основне завдання яких була  диверсійно-підривна діяльність в 
тилу противника. 

Практичну роботу,  зокрема проти СРСР, проводили і периферійні під-
розділи абверу – “Абвершталле” (АСТ) – “Кенісберг”, “Вена”, “Краків”. Усі 
вони належали до управління  “Абвер-закордон”. Структурно АСТ складались  
з абверкоманд, останні  з невеликих абвергруп. У 1943 р. назва абверкоманд і 
абвергруп зазнала змін. Перші стали називатись “Frontaufklarungs kommando” 
(FAK) – фронтова розвідувальна команда, другі – “Frontaufklarungstrupp” (FAТ – 
фронтова розвідувальна група). У 1939 р. Головне управління поліції безпеки 
рейху (гестапо і кріпо) було об’єднано з Головним управлінням служби безпеки 
(СД) у єдиній структурі – РСХА. Очолив його группенфюрер СС Гейдріх, а 
після його смерті (1942 р.) – обергруппенфюрер СС Кальтенбрунер. Офіційно 
їхня посада називалася начальник поліції безпеки і СД3.
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Серед кількох сотень поданих 
у збірнику прізвищ привертає увагу 
неодноразово згадуване одне з них – 
капітан Кірн*. Дещо інакше – Керн, 
майор Дмитро Вінц (Юго-Вінцель, 
псевдонім “Кірн”) – знаходимо це 
ім’я в мемуарах Отто Скорцені, у 
сьомому томі “УПА в світлі німець-
ких документів” англійською мо-
вою, а також в списку офіційного 
складу абверкоманди 202. У 1941–
1944 рр., як один із структурних 
підрозділів АСТ “Краків” у складі 
чотирьох абвергруп (204, 205, 206, 
220)**, Полтавської і Запорізької ди-
версійних шкіл, спеціальних курсів 
та збірного табору агентів, під ко-
довою назвою “Зюд”, згодом “Зюд 
Б”, “Норд-Україна” (польова пошта 
№ 57662) із завданням диверсійно-

підривної роботи, остання діяла у бойових порядках військ  Вермахту5. 
Спочатку це була територія Польщі, а з початком війни проти Радян-
ського Союзу тили Південно-Західного та Південного, пізніше Україн-
ських фронтів. “У травні 1941 р., – свідчив у СМЕРШі*** фельдфебель 

* Справжнє ім’я – Дітріх Фердінанд Вітцель (1917 р. н.) Другу світову вій-
ну зустрів молодшим офіцером абверу. Службу розпочав у батальйоні “Бран-
денбург 800”. Як штатний співробітник німецького посольства в Афганістані у 
1941–1943 рр. з розвідувально-диверсійною місією перебував у Кабулі.

Завдання: організація сепаратистських політичних рухів, військових 
тренінгів колабораціоністів, їх бойове і технічне забезпечення. Брав участь в 
підготовці операції “Тигр”. За участю пуштунських сепаратистів з північних 
провінцій англійського Індостану вона була спрямована проти англійців. 
Остання зазнала невдачі6. 

Досвід диверсійно-розвідувальної роботи у цей період опирався на кілька 
“китів”:

– безпосередній зв’язок між зацікавленими сторонами через лінію фронту 
(кордон);

– посилення планових бойових дій в тилу супротивника за участю сепа-
ра тистських (колабораціоністських) сил;

– системні поставки зброї і спорядження “народним повстанцям”;
– організація навчання колабораціоністських кадрів для організації дивер-

сійно-підривної, терористичної та розвідувальної роботи.
** Наприкінці війни їх кількість зросла до п’яти
*** СМЕРШ – “Смерть шпигунам” – розвідувально-контрозвідувальний 

орган Червоної (Радянської) армії у 1943–1946 рр.

Одне із багатьох масових видань
ОУН 1941 року.
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Альфонс Паулюс, – я отримав призначення в пункт абверу у м. Краків* 
в підгрупу II (диверсії, повстання, терор)… Йому підпорядковувались 
пункти (абвергрупи – А. Ч.) у Варшаві, Любліні, а з часом у Львові. 
Районами нашої діяльності були генерал-губернаторство (окупована 
територія Польщі – А. Ч.) та Західна Україна. 

Пункт абверу мав наступні завдання: 
Розвідка російських областей Західної України;
Підготовка і проведення диверсій та підривної роботи в тилу росіян;
Використання українського націоналістичного руху в інтересах Ні-

меччини…
 Підгрупа ІІ  опікувалася підготовкою жителів Західної України 

до виконання спеціальних завдань…; підривною пропагандою в тилу 
росіян; закиданням агентів на російську територію та організацією по-
встань українського населення… Начальником підгрупи був підпол-
ковник Ернст цу Ейкерн…

Ейкерн призначив мене начальником фінансової частини підгрупи ІІ 
і я відав її касою. Через мене здійснювалось фінансування “мельників-
ців” і “бандерівців”. Найважливішим завданням підгрупи було їх вико-
ристання проти Росії”. Через свого представника Фабера бандерівці що-
місячно отримували 5 000 руб., 10 000 злотих, 3 000 пенго, 4 000 крон”7.

Згадуючи про підготовку Вермахту до вторгнення в СРСР, началь-
ник VІ управління (СД – нацистська служба розвідки) РСХА брига-
дефюрер СС Вальтер Шелленберг писав: “Виникли великі труднощі у 
тому, щоб приховати мобілізацію військ. Вони поглиблювалися постій-
ним протистоянням між Мюллером (начальником IV управління геста-
по – А. Ч.) і Канарісом (шефом абверу – А. Ч.) з питання використання 
українських націоналістичних лідерів Мельника і Бандери на польсько-
російських фронтових рубежах. Військова секретна служба хотіла ви-
користати ці українські групи, Мюллер заперечував. Він вважав, що 
націоналістичні лідери переслідують власні політичні цілі** і, як пра-
вило, застосовують зовсім недопустимі методи роботи… Я особисто 
намагався не брати участі в дискусіях з даного питання. Суперечки, 
зазвичай, мали затяжний і жовчний характер”8.

Окрім Ернста цу Ейкерна очільниками абверкоманди 202 у свій 
час були майори Зелігер*** (він же Бенеш) та Карл Хелльвіт. Кірн був 

* Йдеться про АСТ (“Абвершталле”)  Краків. До цього Паулюс відбував 
службу в полку “Брандербург”. 

** У вересні 1939 р. разом з гітлерівським Вермахтом українські націона-
лістичні боївки (близько 8 тис. осіб) вчинили диверсії та збройні напади на 
польські військові, державні та промислові об’єкти в Західній Україні. Остан-
ні супроводжувались небаченою жорстокістю та насильством. Захопили оу-
нівці і чимало польських військослужбовців, поліцейських, жандармів тощо, а 
також велику кількість зброї, зокрема танки,  гармати, кулемети та ін.10.

*** За іншими даними – Заліче. Служив у дивізії “Бранденбург”. Загинув у 
липні 1944 р.
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заступником у Хелльвіта. Після 
вбивства у серпні 1944 р. шефа 
польськими партизанами очолив 
диверсійний орган. На останній 
період його існування випав і зір-
ковий час нашого героя – капітана, 
згодом майора Кірна. Саме тоді він 
став кавалером щонайменше двох 
значущих для нього нагород – Ли-
царського хреста Третього рейху і 
золотого Хреста заслуги УПА…

Під час Великої Вітчизняної ві-
йни шлях абверкоманди 202 проліг 
з району Кракова до Львова. За да-
ними співробітника абвергрупи 220 
Йосипа Климчука, з міста Лева ко-
манда “передислокувалась до Кре-
мінця, Старого Костянтинова (с. 
Кузьмін), с. Садки, 10 км від Бер-

дичева, далі с. Піковець поблизу Умані”9. З вересня 1941 р. до осені 
1942 р. абверівці перебували в Полтаві (вул. Монастирська, 14), по-
тім  у Харкові, Запоріжжі, Кіровограді та Вінниці – поблизу фронтової 
ставки Гітлера. З визволенням терито-
рії України вимушено вирушили зво-
ротним шляхом – спочатку до Львова 
(вулиця Бема, № 7 і № 18), звідти до 
Кракова. Тут же (по вулиці Стражев-
ського, 42/10) облаштувався і дивер-
сійний навчальний центр. У січні 1945 
р. штаб команди перебрався до міста 
Коллін, потім Гросс-Влосск (Чехосло-
ваччина). Тут її застала капітуляція на-
цистської Німеччини11.

Ударною силою абверкоманди 
вважалися оунівці, а також колабо-
ранти із військовополонених зокрема 
військовополонені та кримінальний 
елемент. Вишкіл диверсантів і агентів 
проводився у підпорядкованих їй шко-
лах. Професійні навички удосконалю-
валися у збірному таборі на спеціаль-
них курсах. “Практику” відбували в 
тилах Червоної армії. Головне завдан- Агенти абверу у жіночому одязі.

Бригадефюрер СС 
Вальтер Шелленберг.
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ня – диверсії на військових і промислових об’єктах, терористичні акти, 
нацистська пропаганда та збір розвідувальних даних. Зазвичай діяли 
у радянських військових одностроях, форменому одязі співробітників 
НКВС і НКДБ, міліції, внутрішніх та прикордонних військ. Не цура-
лися й інших способів маскування. Практикувалося зокрема засилання 
диверсантів-інвалідів, а також жінок, навіть дітей.

Окрім диверсійно-терористичних підрозділів абверу з дивізії 
“Бранденбург” і полку “Курфюрст”, активну діяльність на Східному 
фронті розгорнули і органи поліції безпеки та СД, зокрема диверсійно-
розві дувальні центри РСХА “Цеппелін” та “Ваффен СС Ягдфербанд”. 
У Вермахті перші формування спеціального призначення з’явилися 
напередодні Другої світової війни. Ініціатором їх появи став адмірал 
Вільгельм Канаріс. Формувалися вони у м. Бранденбург, звідси назва 
“брандербуржці”. Спочатку це були десантні роти, згодом окремий 
“Батальйон спецпризначення 800”. Його особовий склад брав участь у 
диверсійних акціях у Голландії, Бельгії, Люксембурзі, Північній Фран-
ції, Лівії, Єгипті, Тунісі тощо. У 1940 р. під аналогічною назвою на базі 
батальйону було сформовано полк, а в листопаді 1942 р. дивізію, яка 
увійшла до стратегічного резерву ОКВ. Напередодні та у роки війни 
“бранденбуржці” та “курфюрстці” були помічені у багатьох спецопе-
раціях на Сході, зазвичай як невеликі диверсійно-розвідувальні групи.

В СС підрозділи спецпризначення (батальйони і їм рівні) було за-
початковано у квітні 1943 р. Один із них, під умовною назвою “Фрі-
денталь” (дислокувався у м. Фріденталь поблизу Берліна), очолив 
гауптштурмфюрер СС (капітан), згодом оберштурмбанфюрер СС (під-
полковник) Отто Скорцені. Він же став і командиром усіх “мислив-
ських” частин СС, що отримали назву “винищувальне з’єднання військ 
СС” (“Ваффен СС Ягдфербанд”). У 1944 р. після реорганізації абве-
ру у підпорядкування Скорцені увійшли і спецпідрозділи Вермахту і 
Люфтваффе. У розпорядженні його штабу знаходились також авіацій-
на ескадрилья, повітряно-десантний і єгерський батальйони. Останній 
з часом було переформовано в “СС Ягдфербанд – Ост (Схід) і Центр”. 
Тут же діяв  і спецпідрозділ “9-Staffel”, основне завдання якого поля-
гало у виготовленні документальних фальшивок. Очолював його зон-
дерфюрер Федт. Працювали у ньому фахівці як із числа німців, так і 
колаборантів. При підробці документів для диверсійно-розвідувальної 
діяльності у радянському тилу використовувалась інформація про дис-
локацію частин і з’єднань Червоної армії на тій чи іншій ділянці фрон-
ту, трофейні печатки, штампи, червоноармійські книжки, командирські 
посвідчення, нагороди тощо. Розвідувальні дані про радянські війська, 
документи та ін. надходили від відділів “1Ц” дивізійного і армійського 
рівня Вермахту, а також від ОУН і УПА. 

Готуючись до неминучого краху Третього рейху, штатні співробіт-
ники німецьких спецслужб і їх агентура стала запасатися підробними 
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солдатськими книжками та цивіль-
ними паспортами (“Kennkarten”). 
Одним із центрів з їх виготовлення 
став спецпідрозділ “9-Staffel”, міс-
це перебування якого змінювалося 
залежно від ситуації на фронтах. 
Останнім з них став замок одного 
із австрійських вельмож поблизу 
Гросс-Воссека і Коліна12. 

Придатних для служби в “мис-
ливських частинах” офіцерів, ун-
тер-офіцерів і рядових відбирали у 
Вермахті, абвері, дивізії “Бранден-
бург”, загальних СС, поліцейських 
батальйонах і  ротах тощо. “Почес-
не” місце в “Ягдфербанді” посіли 
колаборанти різних національнос-
тей, зокрема з числа українців. В 
основу теоретичної підготовки та 

практичної діяльності диверсантів багато у чому було покладено ті ж 
стандарти, прийоми та методи, що і “бранденбуржців”.

Керівним органом “мисливських частин” СС виступав один із від-
ділів VI управління РСХА. Спецпідрозділи Вермахту й СС використо-
вували переважно уніформу супротивника*.

* За безпосередньої участі Скорцені були проведені операції “Дуб” (звіль-
нення із-під арешту Муссоліні), “Фауст-патрон” (захоплення угорського ре-
гента адмірала Хорті), “Гриф” (спецоперація проти союзників в Арденах) та 
ін. Менш вдало або ж поразкою завершилися диверсійні спроби під умов-
ною назвою “Стрибок у довжину” (терористичного акту в листопаді 1943 р. 
в Тегерані проти Ф. Рузвельта, У. Черчілля і Й. Сталіна), “Вовк виє” (арешт 
маршала Філіпа Петена), намагання захопити в полон Йосипа Броз-Тіто  та ін.

Безумовно, виявивши винахідливість та енергію, цей високий (195 см), 
широкоплечий чоловік зі шрамом на обличчі, став одним із найбільш відомих 
офіцерів СС. Пропаганда Третього рейху створила із Скорцені нацистського 
героя, взірець для наслідування німецькою молоддю.

У березні 1942 р.  РСХА утворив спеціальний розвідувально-диверсійний 
орган під умовою назвою “Унтернемен Цеппелін” (підприємство Цеппелін), 
основним завданням якого була підривна діяльність і політична дезорганізація 
тилу Радянського Союзу – закидання в глибинні тилові райони оборонного 
значення спеціально навчених диверсійно-розвідувальних груп. Підвищеною 
увагою “Цеппеліна” користувалися й національні області та республіки, на 
території яких планувалось розгорнути активну націоналістичну пропаганду, 
проводити збір розвідданих, терористичні акти тощо.

Окрім відділів (підвідділів), відділень до “Цеппеліна” структурно нале-
жали і спеціальні команди (зондеркоманди), на які, як правило, покладались 
особливі терористичні завдання в оперативних районах армій і груп армій 

Диверсанти за роботою
у радянському тилу.
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Незважаючи на потуги гітлерів-
ського військово-політичного ке-
рів ництва, події на радянсько-ні-
мецькому фронті розгорталися за 
непередбачуваним сценарієм. Вкрай 
невдалим для нацистської Німеччини 
та багатьох її вищих чинів, зокрема 
для незмінного упродовж багатьох 
років очільника абвера адмірала Віль-
гельма Канаріса, став 1943 рік. Валь-
тер Шелленберг: “Канаріса стали від-
верто підозрювати у  зраді… До того 
ж він став працювати все гірше. Не 
дивлячись на небачений розум, його 
поведінка стала непередбачувана, і 
у багатьох склалось враження про 
поразницькі настрої шефа військо-
вої розвідки та контррозвідки… До 
1944 р. особисті і професійні недолі-
ки Канаріса настільки скомпрометували його в очах Гітлера, що він був 
усунутий з посади”13.

Останнє трапилося у лютому того ж року. Колись могутній аб-
вер втратив не лише чималі владні повноваження, але й став лише 
невеликою частиною Головного управління імперської безпеки. Його 
функції розподілилися між СД і гестапо*. Події справили відповідний 

Вермахту на Східному фронті. Зазвичай діяли вони у тісному контакті із гру-
пами поліції безпеки і СД. 

Управлінським органом “Унтернемен Цеппелін” виступало управління 
Шелленберга.

* Таємним розпорядженням фюрера подальше місце абверу у структурі 
німецьких спецслужб визначилось наступним чином: на базі його відділів I і 
II (розвідка, диверсії), було утворено так зване “Амт Міл” (Військове управ-
ління – “Мілітерішес Амт”)), яке ввійшло у підпорядкування Шелленберга; 
відділ III (контррозвідка) – Мюллера. Диверсійні підрозділи дивізії “Бран-
дербург” стали “власністю” О. Скорцені. В структурі сухопутних військ Вер-
махту залишилась лише частина підрозділів колишнього відділу “Абвер III” у 
вигляді відділу “Шеф Труппенабвер”, який опікувався контррозвідувальною 
роботою у Вермахті та таборах військовополонених на Східному (Fremde 
Heere ost) і Західному (Fremde Heere West) фронтах14. У цей період помітно 
зросла роль відомства генерал-майора Рейнгарда Гелена “Іноземні армії Схо-
ду”, яке представляло інтереси німецьких сухопутних сил (ОКХ). “Коли він 
(Гелен – А. Ч.) стає спадкоємцем адмірала Канаріса у справах Сходу, – писав 
французький дослідник Аллен Герен, – “сірий генерал” (цей “псевдонім” Ге-
лен отримав вже після війни, будучи керівником Федеральної розвідувальної 
служби ФРН – А. Ч.) дійсно робить велику ставку на УПА, яка на той час 
перебувала у розквіті. Він вірить у можливості ефективного використання 

Адмірал Вільгельм Канаріс.
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вплив і на долю згадуваного капі-
тана Кірна.

В умовах масштабного наступу 
радянських військ відбулося і оста-
точне порозуміння між верхівкою 
ОУН і УПА та нацистським керів-
ництвом в особі рейхсфюрера СС 
Гіммлера, фельдмаршала Кейтеля, 
інших нацистських бонз. Зондер-
фюрер відділу С “Амт Міл” Мар-
сель Цінк* свідчив: “Влітку 1944 р. 
німецька політика стосовно УПА 
зазнала змін … Зокрема, у серпні 
вдалося досягнути угоди між ні-
мецьким урядом, з одного боку, і 
представниками УПА, з іншого. 
Бандеру було звільнено із тюрем-
ного ув’язнення, і з ним підписано 
тимчасову угоду. Остання передба-

чала – вирішення політичних питань відкладається на майбутнє. Зараз 
обидві сторони приступають до обговорення усіх проблем, що стосу-
ються спільної боротьби проти більшовиків. Було ухвалено рішення 
негайно припинити будь-які ворожі дії щодо кожної зі сторін… Деталі 
організації т. зв. українського уряду я забув … Наскільки пам’ятаю, у 
Берліні діяли політичне і військове управління українського повстан-
ського руху, що підпорядковувалися якійсь вищій організації … На її 
чолі стояв Бандера. Військовим представником УПА в німецькій армії 
було визначено доктора Орлова**…, для ведення  спільної боротьби 

зрадників, що об’єднались під знаком тризуба. Демонструючи в своїй особі 
повстанців, начебто ведучих боротьбу проти німців, вони створили підривну 
профашистську організацію. Подібне маскування прийшлось до вподоби на-
чальнику відділу “Іноземні армії Сходу”, і він вживає усі засоби перестороги, 
щоб мати можливість командувати бандерівцями. Ці кроки зовнішні, оскільки 
він знайшов підтримку генерала Варлімонта, одного із впливових керівників 
ОКХ”15.

* Цінк Марсель Тейофіль – співробітник абвергрупи 203 (зондеркоманда 
203), яка діяла при 1-ї танковій армії Вермахту. Займалась диверсійно-розвід-
увальною роботою в тилах Північно-Кавказького, згодом 2-го Українського 
фронтів, вела контррозвідку проти партизанів. У Західній Україні відома як 
“Баутрупп 1/203”, Тісно співпрацювала з ОУН і УПА. Після підпорядкування 
абвера РСХА Цінк став працювати  у його Військовому управлінні.

** Він же Гріньох Іван (Всеволод), (1907–1994), псевдонім “доктор Орлов”, 
“Данилов”, “Прістер”, “Герасимовський” та ін. Уніатський священик, доктор 

Вітцель Дітріх (Кірн). 1944 р.
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проти СРСР представником Вермахту капітана Кірна, командира FАК 
202… Таким чином уся робота щодо організації спільної роботи … з 
боку УПА здійснювалась доктором Орловим, а зі сторони німецької 
армії капітаном Кірном”16.

богослов’я, професор. У вересні 1939 р. втік до Польщі. З березня 1941 р. ка-
пелан батальйону “Нахтігаль”, капітан Вермахту. Кавалер нацистського Заліз-
ного хреста, Золотого хреста бойової заслуги УПА. Працював у Міністерстві 
окупованих східних областей Альфреда Розенберга. Член Головної ради ОУН. 
Головний представник ОУН і УПА у переговорах з польським націоналістич-
ним підпіллям, румунами, угорцями, а головним чином з німцями. У цей пе-
ріод виступав під псевдонімом “Герасимовський”. Тісно співпрацював з FAK 
202. З 1945 р. – в еміграції у Західній Німеччині. Один із ініціаторів утворення 
“Антибільшовицького фронту народів”. Керівник (1948–1953) зв’язків Укра-
їнської головної визвольної ради (УГВР) із націоналістичним підпіллям і УПА 
в Україні.  Характеризуючи Гріньоха, співробітник абверкоманди 202 Зіфрід 
Мюллер свідчив: “З кінця 1944 р. представником південного штабу УПА в 
“Абверкоманді 202” став професор Данилов, псевдо “Орлов”, близько 43 ро-
ків, середнього зросту, кремезної статури, брюнет. Вільно володіє німецькою, 
французькою і англійською мовами, перед війною працював професором фі-
лософії. В УПА мав чин полковника… В “Абверкоманду 202” Данилов при-
був з власним штатом працівників (7 осіб – А. Ч.)…

Він (Данилов – А. Ч.) сприяв керівництву “Абверкоманди” у вербуванні, 
навчанні та комплектуванні диверсійних груп із українських націоналістів, 
закиданню їх для проведення диверсій в тилу Червоної армії”17.

На запитання слідчого МДБ СРСР підполковника Сорокіна, яку підривну 
роботу в тилу радянських військ проводила “Абверкоманда 202”, Мюллер 
відповів:  “З п’яти диверсійних шкіл, що були підпорядковані “Абверкоманді”, 
впритул до квітня 1945 р. керована мною школа “Мольке” готувала кадри 
диверсантів виключно з числа українських націоналістів. Їх вербування 
проводили працівники професора Данилова разом з офіцерами абверу.

Окрім того, “Абвергрупа 206” підтримувала зв’язок із загонами УПА в 
Карпатських горах. Із них ми поповнювали агентуру, навчали її у школах, а 
потім використовували для диверсійної роботи в тилу Червоної армії. (Лише 
у квітні 1945 р. через лінію фронту було закинуто три групи (25 осіб) під 
кодовою назвою “Пауль” для диверсій на залізничних комунікаціях в районі 
Сарни, Володимир-Волинський та Ковель – А. Ч.).

Разом із Степаном Бандерою Данилов мав намір втекти до союзників. 
Знаючи, що я володію французькою і англійською мовами, Бурлай (заступник 
Данилова – А. Ч.) пропонував мені приєднатися до них й разом перейти на бік 
американців…

Мені також відомо, що Степан Бандера отримав вказівку Головного 
імперського управління безпеки зібрати українських націоналістів в районі 
Берліна й обороняти місто від наступавших радянських військ. Бандера 
сформував загони українських націоналістів, які діяли у складі німецького 
фольксштурму (ополчення, утворене шляхом тотальної мобілізації чоловіків 
віком від 16 до 60 років, а також жінок з 18 років – А. Ч.), а сам втік … до 
м. Веймар”18.
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За словами Цінка, район армій-
ської групи Вермахту “Хейнріці”* 
було розподілено на три зони, до кож-
ної з яких для співпраці з УПА було 
призначено німецького представни-
ка. Подібний підхід обрала і УПА. 
Налагодили німці і радіозв’язок із 
її загонами, що діяли в радянському 
тилу. За напрямами діяльності фрон-
тових груп колишнього абверу вза-
ємодія з УПА розгорнулась у руслі 
системної підготовки диверсантів та 
агентів, координації бойових опера-
цій, ведення розвідки тощо. Зокрема, 
на FAt 203 покладався обов’язок за-
безпечення УПА зброєю та боєпри-
пасами, що надходили із Кракова, 
там же знаходився і доктор “Орлов”. 
“Місця для підвозу боєприпасів нам 
завжди давали представники зон 

УПА. У свою чергу вони отримували вказівки від доктора “Орлова”, 
або ж його помічника – Вінербальда. У колах УПА він був знаний під 
псевдонімом “Дор”…Загалом усі складові німецько-української співп-
раці… були у руках командира FАК 202 Кірна. Він підтримував постій-
ний контакт з командувачем фронту Шернером**, а також центральним 
органом УПА. Окрім того, він же мав зв'язок із Головним управлінням 
імперської безпеки та керівниками політичних кіл Німеччини”19.

У 1944 р. в РСХА виник план закидання за лінію фронту невели-
ких бойових загонів, особовий склад яких стали підбирати не лише з 

* У липні 1944 р. 1-а німецька танкова армія і 1-а угорська армії входили 
до складу групи армій Вермахту “Північна Україна” та дислокувались в 
центральній і південній частині Західної України. Наприкінці серпня обидві 
армії, об’єднані в армійську групу “Хейнріці”, відступили у Закарпаття й 
Словаччину.

** Шернер Фердинанд (1892–1973), генерал-фельдмаршал. Кавалер Ли-
царського хреста з дубовим листям, мечами і діамантами. З жовтня 1943 р. 
командир танкового корпусу, з квітня наступного – командувач групою армій 
“Південна Україна”, згодом командувач військами Вермахту “Північ”, потім 
“Центр”. Вирізнявся нечуваною жорстокістю до особового складу. З квітня 
1945 р. очолив німецькі сухопутні війська. Арештований американцями, ви-
даний радянським представникам. Засуджений на 25 років. У 1955 р. як не 
амністований військовий злочинець був переданий владі ФРН. За страту сол-
датів і офіцерів Вермахту без розгляду їх справи у суді у 1957 р. піддався 
німецькому кримінальному переслідуванню, вирок – 4,5 роки тюрми20.

Доктор “Орлов” (Гриньох Іван).
Повоєнна світлина.
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числа колаборантів, але й німців. З цього приводу Гіммлером було ви-
дано спеціальний наказ. На перших порах йшлося про добровольців, 
але з часом у радянський тил “мав бути готовим вирушити будь-який 
німецький вояк із військ СС і Вермахту”21. 

Отто Скорцені: “На початку осені 1944 року нам у Фріденталі ста-
ло відомо, що ізольовані під час відступу групи німецьких солдатів 
приєднались до партизанів Бандери. Серед тих хто вцілів, були і до-
бровольці з 14-ї дивізії гренадерів “Галіція”, сформованої з українців і 
росіян Галичини та Волині.

У серпні 1944 року дивізія “Галіція” хоробро билася у котлі під Тер-
нополем пліч-о-пліч з 18-ю танковою дивізією гренадерів СС “Хорст 
Вессель”, а також бойовою групою з бригади військ СС “Шарлемань” 
(складалася з французів – А. Ч.), – всі вони відзначилися у боях.

Я вирішив створити спецгрупу, у завдання якої входило і віднай-
дення Бандери та перемови з ним… Її командиром я обрав відряджено-
го із Вермахту капітана Керна, який  раніше проходив службу в дивізії 
“Бранденбург”. Керн розмовляв російською і польською*. До складу 

* Окрім згадуваних і рідної німецької, Кірн володів англійською, фарсі 
тощо. Судячи з усього, він мав неабиякі лінгвістичні здібності.

Отто Скорцені і його “мисливці”.
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групи включили десять унтер-офіцерів і рядових німців, а також біля 
двадцяти росіян, випробуваних антисталіністів з мого “Мисливського 
загону Схід”. Тобто, у групі нараховувалося тридцять добре навчених 
і підготовлених до всього солдатів. Вони були забезпечені російським 
форменим одягом, взуттям, зброєю, табаком, підробними документами. 
З поголеними головами і двохтижневою щетиною на обличчі усі ви-
глядали як російські солдати. Операцію ми назвали “Бурий ведмідь”.

Група Керна перетнула фронт у грудні 1944 року у Східній Чехос-
ловаччині*. Через два тижні я вперше налагодив з її командиром зако-
дований радіозв’язок. Керн зустрівся з Бандерою, бійці якого контро-
лювали достатньо велику лісисто-гористу місцевість розміром 50 на 20 
кілометрів… Бандера рішуче виступив проти ідеї відправки наших сол-
датів на Захід, щоб ті пробилися до німецьких позицій, і лише тому, що 
вони були йому потрібні… Погодився лише на евакуацію поранених. 
Його підлеглі у лісі підготували площадку для посадки літака. Однак 
на час закінчення робіт у підпорядкованій мені частині Люфтваффе – 
“Бомбардувальній авіаційній ескадрильї 200”, вже не було пального. На 
парашутах ми зуміли скинути лише лікарів з медичним обладнанням, 
зброю та боєприпаси. Керну і його людям я наказав пробиратися назад.

У надзвичайно складних умовах особовий склад, що брав участь 
в операції “Бурий ведмідь”, з радянського тилу повернувся у березні 
1945 року… Не дивлячись на це, Керн втратив лише п’ять чоловік. Ні 
один росіянин не дезертирував. Під кінець війни іноземні добровольці 
одержали підробні документи робітників, які начебто перебували на 
примусових роботах – щоб не піддавати їх небезпеці видачі союзника-
ми росіянам...”22.

Невеликий коментар до спогадів Скорцені. Перебуваючи по війні 
далеко від Німеччини, працюючи над мемуарами, він не мав можливос-
ті використати архівні документи. Готуючи спогади до друку, опирався 
виключно на власну пам’ять та особисті спогади офіцерів і генералів 
Вермахту та  чинів СС. Не дивно, що в доробку “Невідома війна” ним 
допущено низку фактологічних помилок, зокрема і щодо особи Кірна. 
Певним чином подібне спостерігається і в сповіді Вальтера Шеллен-
берга “Лабіринт”, який з’явився друком через декілька років по його 
смерті завдячуючи дружині та літературним помічникам.

Наголосимо й на такому: у 1944 р. фронтові диверсійно-розвіду-
вальні команди абверу потрапили під опіку Скорцені. Цілком зрозумі-
лим є його бажання засвідчити для історії власні заслуги у згадуваній 
операції. Однак документальні джерела переконують: роль Скорцені у 
цьому випадку була відносною. Основним організатором та її виконав-
цем була інша особа. 

* Насправді це сталося у жовтні 1944 р. в Закарпатті. До рейху диверсанти 
повернулися літаком у листопаді.
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Зондерфюрер Марсель Цінк: “Командир FAK 202 капітан Кірн ви-
рішив організувати спеціальний загін і особисто вирушити у радян-
ський тил… Завдання вбачалося не в бойовій і диверсійній діяльності, 
а насамперед перевірці активності і ударної сили УПА, її організацій-
них зв’язків між окремими зонами і районам, вивчити можливості під-
розділів для дій у майбутньому. Прогнозувалось й таке: поява капітана 
Кірна у таборах УПА справить відповідний психологічний вплив”23.

Диверсійно-розвідувальна команда у складі семи осіб (Кірн, лей-
тенант Гейну*, радист фельдфебель Цандер, унтер-офіцер Брандевід 
та ін.), лінію фронту здолала у смузі оборони 1-ї угорської армії в райо-
ні м. Хуст. За даними Цінка, “перетнути її групі вдалося без перешкод. 
На тій стороні їх зустрів молодий активіст із рядів УПА дехто Остап 
(повертаючись, Кірн прихопив його із собою – А. Ч.) і провів далі у 
радянський тил. За лінією фронта німці знаходились 5–6 тижнів і за 
цей час переконалися: УПА діє добре… Дісталися до околиць Стрию, 
підтримуючи постійний радіозв’язок з FАК 202. Відбулося лише одне 
бойове зіткнення з підрозділом Червоної армії. Це трапилось тоді, коли 
виникла необхідність поповнити запас акумуляторних батарей. Напад 
закінчився невдачею. Лейтенанта Гейнца було поранено у руку”24.

Для читача, без сумніву, цікавою має бути і розмова на прохання 
автора про ці події безпосередньо з Вітцелем Дітріхом (Кірном). Остан-
ня відбулася у 2008 році**.

– Пане Дітріх, дякуємо про згоду на зустріч та можливість отрима-
ти відповіді на питання, що нас цікавлять. Одне із них: чи співпрацю-
вали німецькі спецслужби у передвоєнний період з ОУН? У чому це 
знайшло прояв?

* За іншими даними – Гейнер.
** Відеоінтерв’ю розміщено в Інтернеті.

Вітцель Дітріх.
2008 рік.
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– Конкретно я можу розповісти лише за період з серпня 1944 до 
червня 1945 року, коли я був командиром FАК 202, яка відповідала за 
зв’язок з УПА. Про час до серпня 1944 р. можу говорити лише загалом, 
опираючись виключно на документи і деякі власні дані…

– У мемуарах Отто Скорцені пише про чималу кількість німців у 
складі УПА. Чи підтверджуєте Ви даний факт?

– Те, про що розповів Скорцені щодо сотень і тисяч німецьких во-
яків, які билися в лавах УПА, мені невідомо. Думаю, що це далеко 
не так. Звичайно, були випадки, коли німці перебували в УПА і вели 
боротьбу разом з нею, але масового характеру, на мій погляд, це не 
мало. Про особливу жорстокість відділів УПА, зважаючи, що йшла ві-
йна, мені  особисто також нічого не відомо. Так, я чув і знаю, що, 
наприклад, на Волині і в інших місцях було вчинено злочини проти 
польського народу, але на території Галичини про щось подібне мені 
не відомо…

– Що Ви можете сказати про 14-у дивізію СС “Галіція”?
– Стосовно дивізії СС “Галіція” я нічого розказати не можу. До 

серпня 1944 р. вона майже припинила існування. Про її історію запи-
тайте у когось іншого…

– Ваша оцінка співпраці німецьких спецслужб і ОУН напередодні і 
в період Другої світової війни?

Гіммлер на оглядинах дивізії СС “Галіція”. 1943 р.
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– Диктатура у Третьому рейху 
не була класичною диктатурою, тоб-
то коли одна людина віддає накази і 
їй усі підкоряються. Ні, диктатура 
Третього рейху, використовуючи 
сучасну термінологію, була полі-
кратією. Останнє означає, що під 
диктатурою крились різні політичні 
сили з власними інтересами. Це спо-
стерігалося й стосовно України.

Вермахт, а конкретно абвер (вій-
ськова розвідка і контррозвідка), з 
самого початку будівництва зброй-
них сил Німеччини, тобто з 30-х 
років, підтримував зв'язок з україн-
ськими націоналістами, виокремлю-
ючи дві їх частини: ОУН Мельника 
і ОУН Бандери. Загалом уся робота 
концентрувалась навколо Бандери. 
Співпрацюючи з ним, абвер допоміг 
сформувати два батальйони із до-
бровольців ОУН – “Нахтігаль” і “Роланд”. Вони знаходились у перших 
лавах Вермахту під час нападу Німеччини на СРСР. У 1941 році вони 
ж вступали у Львів.

До Вермахту у Львові було позитивне ставлення, тоді ж Бандера і 
Стецько зробили крок щодо формування національного українського 
уряду. У цьому випадку Вермахт спочатку зайняв нейтральну позицію. 
Згодом від політичного керівництва в Берліні надійшла вказівка: забо-
ронити будь-які намагання українців щодо подібних спроб. Бандера і 
Стецько змушені були розпустити уряд. Пізніше вони відбули до Бер-
ліна, а за тим потрапили до концтабору Заксенхаузен. Помістили їх не 
в основну частину, тобто з усіма іншими, а в окремому блоці, де умови 
утримання різнилися у кращий бік, ніж на решті його території…

Стосунки ж між Вермахтом і ОУН продовжувалися, хоча і не так 
активно як раніше. Підтримувались вони в основному через генерал-
губернаторство у Кракові (за участю “Абвершталле Краків” – А. Ч.), де 
перебував керівний центр ОУН…

– У чому полягав Ваш особистий контакт з УПА?
– Коли у серпні 1944 року я очолив FAК 202 “Абверкомандо” “Пів-

нічна Україна”, де УПА була досить активною, я знав, що абвер і ра-
ніше взаємодіяв з УПА і певні зв’язки збереглися. У моєму підрозділі 
перебував співробітник, який був  зв’язковим з УПА і мав з нею хороші 
контакти. Його псевдонім доктор “Орлов”. Він, здається, був міністром 
іноземних справ в таємному українському уряді (Стецько – А. Ч.).

Группенфюрер Генріх Мюллер.
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Я шукав спробу налагодити більш тісні контакти з УПА, але мені 
було сказано: це хороша думка і УПА також цього бажає, однак тери-
торія України вже окупована СРСР і потрібно перед їх відновленням 
дістати насамперед згоду Бандери, а він перебуває в Заксенхаузені. Я 
мав отримати дозвіл на зустріч з ним і обговорити це питання з Банде-
рою особисто.

У серпні я прибув до Берліна де мені повідомили, коли Мюллер 
(шеф гестапо – А. Ч.) зможе мене прийняти. Під час  аудієнції я звер-
нувся з проханням про зустріч з Бандерою разом з доктором “Орло-
вим”. Мюллер спочатку не погоджувався, але подумавши, дозволив це 
зробити за умови, що розмова має бути запротокольована. Ми виїхали 
до Заксенхаузена.

При вході до табору височів барак з чималим приміщенням всере-
дині. Незабаром привели Бан деру. Відповідно до розпоряджен ня Мюл-
лера, при збереженні ретельної утаємниченості, Бандера і “Орлов” про-
йшли в куток і спілкувалися там біля години. За тим ми повернулися 
до Кракова, а Бандера залишився у таборі.

УПА отримала згоду Бандери на допомогу їй з боку німців  у бо-
ротьбі проти армії СРСР …

У радянському тилу ми пробули  понад 5 тижнів. Зустрілися й вели 
переговори із різними представниками керівництва УПА і, як резуль-
тат відійшли від лінії фронту на 180 кілометрів до містечка Калуш*. 

* 27 листопада 1944 р. у доповідній до РСХА “Фронтова розвідуваль-
на команда 202. Оцінка  операції капітана Кірна. Загальний звіт”, її коман-
дир писав: “6 жовтня 1944 року капітан Кірн з групою головну бойову лі-
нію (фронт – А. Ч.) перетнув за 15 км західніше Ужоцького перевалу. Після 
нетривалої затримки через наявність опорних пунктів супротивника, перехід 
продовжили…” Успішне проникнення у радянський тил, наголошувалось у 
документі, стало можливим виключно завдяки присутності у групі представ-
ника УПА, який добре знав місцевість.

10 жовтня у районі Сухого Потоку (західніше Сколе), за 50 км від фронту, 
відбулося перша зустріч з підрозділом УПА. Тоді ж було налагоджено і 
радіозв’язок з FАК 202 у Кракові…

З метою зустрічі і перемов з уже знайомим впливовим командиром 
УПА, залишивши район Сухого Потоку, група вирушила у бік Болехова… 
Мети досягли 16 жовтня...” За словами Кірна, час перебування у районі 
Болехова (до 31 жовтня) було використано для переговорів із керівництвом 
УПА, проведення розвідувально-бойових операцій, збирання розвідувальної 
інформації та навчання  командного складу УПА умінню використання “особ-
ливих бойових засобів та радіозв’язку”.

Подавалась і розгорнута характеристика УПА: її структурна побудова, 
стан дисципліни, наявність озброєння та спорядження, тактика бойових, 
розвідувальних і диверсійних дій та прийомів, побутові умови тощо. Серед 
особового складу, зазначалось у звіті, багато “дивізійників СС “Галіція”. За 
серйозні дисциплінарні порушення “б’ють палицею (останнє має широкий 
вжиток), дезертирство карається смертю”25.
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Налагодили радіозв’язок із Люфтваффе і нам незабаром десантували 
необхідне для УПА озброєння, одяг та  гроші. З допомогою прибулого 
льотчика поблизу села Степанівка віднайшли місце, де міг приземлити-
ся літак. Це була велика поляна, її обладнали і через кілька днів там сів 
Ю-52. На ньому до Кракова відлетіла уся  моя команда, зв’язковий (з 
УПА – А. Ч.), 3 чи 4 українці, а також декілька німців, що перебували 
в УПА*. Останнє засвідчує, що УПА не керувалась нашими наказами, 
а була союзником по зброї у боротьбі проти Росії... У зв’язку з новим 
розвитком подій Бандеру та інших українських лідерів у цей період 
було звільнено із концентраційного табору.

Згодом ми ще кілька разів організовували рейси літаків до загонів 
УПА зі зброєю, спорядженням тощо. Вантажі скидали на парашутах.

* Опираючись на розповідь Кірна після повернення із радянського тилу, 
Марсель Цінк свідчив: під ударами радянських військ фронт відсунувся далеко 
на Захід.   Диверсійно-розвідувальна група опинилася у непростій ситуації – шлях 
назад був відрізаний. По тилах радянських військ необхідно було здолати майже 
400 кілометрів. Вихід вбачався лише за допомогою авіації. Розпочався пошук при-
датної площадки. Координати місця її знаходження та умовні сигнали для десан-
тування по радіо передали до РСХА. 5 листопада прибув літак, з якого на парашу-
тах скинули озброєння, акумуляторні батареї, ліки та аеродромного спеціаліста. 
300 упістів під його керівництвом підготували невеликий польовий аеродром, 7 
листопада на ньому здійснив посадку транспортний Ю-52. Для охорони задіяли 
“великий загін УПА”. Разом із диверсійною групою лінію фронту перетнули де-
кілька німців та вояків УПА26.

Листівка ОУН. 1944 р.
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Фронт рухався на захід, ми втратили Краків, інші території, однак 
контакти з УПА продовжувались упритул до закінчення війни. Пізніше 
зв'язки було припинено і лише тому, що стало зрозуміло: якщо про них 
стане відомо союзникам, це найбільше зможе зашкодити УПА. Чи були 
контакти її представників із західними союзниками, мені невідомо*.

Згадуючи у свою чергу про союзника Третього рейху в особі бан-
дерівської “армії”, Скорцені писав: “У листопаді 1939 року ми звіль-
нили з польських тюрем молодих українських націоналістів. Був серед 
них і Степан Бандера, який відбував довічне покарання за організацію 
вбивства міністра внутрішніх справ (Броніслава Перацького – А. Ч.) 
за вироком польської влади. – Бандера, якому було трохи  більше 30 
років, очолив таємну українську повстанську армію УПА… У липні 

* Вітцель Дітріх у цьому випадку був не зовсім щирим. У звіті він писав: 
“Наш зв’язківець (Остап – А. Ч.) видавав нас за англійців. Нам пояснив: не 
знає, що може трапитись, якщо населення дізнається, що ми німці. З часом все 
нормалізувалось, нас зустріли як товаришів по зброї”.

Зондерфюрер Марсель Цінк: “Одного разу я запитав Остапа, чи 
правда, що за участю англійських агентів УПА отримує зброю і від Англії. 
Посміхнувшись, той відповів : “Ми беремо зброю від усіх, хто її дає. Чому 
не взяти від Англії. Ми зацікавлені у тому, щоб з часом нас визнали не лише 
Німеччина, але й Англія, інші держави…”. У FАК 202 (після повернення – 
А. Ч.) Кірн говорив, що у радянському  тилу в районі дій УПА працюють й 
англійські агенти. Не заперечував у розмові цього й доктор Орлов”27.

Головна трибуна на параді дивізії СС “Галіція”. Львів, 1944 р.
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1941 року командувача УПА* разом з декількома товаришами затри-
мала німецька поліція; його привезли в Берлін, а згодом до концентра-
ційного табору Заксенхауз… Після звільнення у 1944 році він знову 
очолив УПА і повів безжалісну війну з радянськими військами… 

Чи напише хто-небудь історію УПА і Степана Бандери? У пері-
од найширшого руху Бандери, у 1946–1948 рр., він командував понад 
80 000 вояками, серед них 10 000–12 000 були німці, однак вони були 
повністю ізольованими. Надісланих нами раніше зброї і боєприпасів 
вже не залишилось, тому УПА добувала все це, роблячи наскоки на ра-
дянські потяги. Без будь-якої надії на допомогу Заходу загони Бандери 
протрималися до 1952 року…”28.

Якою під проводом Бандери і Шухевича при активній участі гітле-
рівців за змістом та характером була в Україні “національно-визвольна 
війна”, нині добре відомо. Сучасні націоналістичні апологети виконали 
і заповіт есесівського диверсанта. “Правдива” історія УПА ними також 
написана…

У згадуваному звіті керівництву РСХА Кірн зазначав: “Перед гру-
пою виникли важкі моральні і фізичні навантаження”. Тут же у ви-
сновку йшлося: після ретельної підготовки особового складу, наявності 
авіації і радіозв’язку, закидання диверсійно-розвідувальних груп з “кон-
кретними підривними операціями і політичними завданнями у західні 
регіони України доцільно продовжувати. Окрім нанесення супротив-
нику втрат, діяльність таких груп позитивно вплине на моральний стан 
УПА, головним чином демонстрацією наступального бойового духу і 
неперевершеною військовою могутністю Німеччини… Той факт, що 
разом з УПА у радянському тилу перебувала німецька бойова команда, 
їх спільні  бойові дії сприяли налагодженню більш тісних контактів…, 
ще більш поглибив наявні зв’язки...

Врегулювання на політичному рівні взаємин між ОУН-УПА і Тре-
тім рейхом про подальшу співпрацю на основі спільної боротьби проти 
більшовизму і Червоної Армії, – наголошувалося у документі, – такий 
союз держав міг би … серйозно вплинути на користь німецьких опера-
тивних завдань”29.

За активну участь у боротьбі за “новий порядок” у Європі укра-
їнських націоналістів нацисти нагороджували Залізними хрестами, на-
давали військові і есесівські звання, платили гроші, видавали пайки. 
Як свідчать історичні реалії, ОУН і УПА у різний спосіб в боргу не 
залишалися. Не був забутий і гауптман Вітцель Дітріх-Кірн. Провівши 
разом з УПА у радянському тилу масштабну розвідувальну роботу, на-
лагодивши з її штабом надійний радіозв’язок, постачання зброєю, боє-

* Скорцені припускається помилки. У цей час Бандера очолював лише 
радикальне крило ОУН-ОУН(Б). УПА бандерівського типу з’явилася весною 
1943 р. після нищівної поразки 6-ї армії Вермахту в районі Сталінграда.
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припасами та спорядженням, щасливо повернувся до рейху. Закінчую-
чи  відеоінтерв’ю, із гордістю згадав:

– Пізніше я отримав від УПА орден, однак про це можна і не го-
ворити.   

– А орден у вас зберігся?
– Так.
– Чи можете ви його показати?
– Гадаю не варто… Але хочу показати дві книги. Їх видрукувано 

(1983 р. – А. Ч.) в Торонто*. Це  “Літопис УПА”. Написані вони на 
основі німецьких документів. У них йдеться і про те, про що я розпо-
вів, зокрема про моє п’ятитижневе перебування в тилу СРСР…

Раджу усім, хто цікавиться історією УПА, почитати ці книги.
Здобутий у ході рейду досвід диверсійно-розвідувальної діяльності 

Кірн в останні дні війни намагався використати якнайкраще**. За спо-
гадами  Марселя Цінка, із поверненням його до Кракова “FАК запра-
цювала на повну силу”. Активізувалася робота школи радистів***, під 
керівництвом фельфебеля Феля й обер-лейтенанта Вольфа відкрилися 

* Йдеться про шостий і сьомий томи “УПА в світлі німецьких документів” 
англійською мовою.

** Усі учасники рейду по тилам радянських військ удостоїлись Залізного 
хреста першого ступеня. Командир диверсантів став лицарем Лицарського 
залізного хреста. Тоді ж він отримав і вище військове звання.

*** П’ята школа мала умовну назву “Шілль”. Керівництво нею здійснював 
давній німецький агент, фольксдойче з Естонії капітан Левін. Лише у січні–
квітні 1945 р. понад 150 її “вихованців” відбули у радянський тил, діяльність 
яких з різних причин успішною стала далеко не завжди. Під однойменною 
назвою при FАК 202 діяв і бойовий загін, який очолював лейтенант Моріц. 
Його особовий склад був виключно із німців-добровольців Вермахту й СС. 
Останній діяв в тилових районах радянських військ із завданням диверсій, 
терору та розвідки.

Губернатор дистрикту 
“Галіція”
Отто Вехтер
клянеться
у “вічній любові”
до українського
народу. 1944 р.
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агентурні українське та польське відділення. Відлітаючи із радянсько-
го тилу “Кірн взяв Остапа, того українця, який зустрів його по той бік 
фронту… Його було призначено начальником українського табору...”*  
При FАК 202 під командуванням капітана Баума діяла і так звана “Тех-
нічна рота”. Її особовий склад готувався виключно до диверсійної ро-
боти. До “справи” підключилася і “господарська школа Південь”, на 
яку покладалися ті ж самі завдання. У підпорядкуванні абверкоманди 
перебував і “Польський легіон” (850 осіб), що був сформований із за-
лишків “Армії Крайової”. Очолював його гауптштурмфюрер СС Фукс. 
У тилу військ союзників легіон “працював” практично у всіх районах 
Німмеччини30.

Намагаючись виявити переваги при здачі у полон американцям, 
у FAK-202 під особистим керівництвом Кірна планувалась спеціаль-
на операція з вивчення стосунків між радянськими і американськими 
військами, зокрема щодо налагодження їх взаємодії. Спеціально під-
готовлена група мала проникнути на позиції союзників та “провести 
кілька годин разом, спостерігаючи ставлення одних до інших”. У роз-
ташування американців диверсанти планували прибути у радянських 
одностроях на трофейних Т-34 і бронетранспортері. З об’єктивних при-
чин намір не вдався31.

* Кожен черговий набір на навчання до табору налічував 50–60 осіб. Для 
УПА посилену підготовку тут проходили командний склад, диверсанти та 
радисти, зокрема жінки. Їх групами по 7–8 чоловік десантували у радянський 
тил. Завдання усім ставив “доктор Орлов”.

Йозеф Геббельс вітає диверсантів із нагородами.
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6 травня 1945 р. залишки особового складу FАК-202 із Гросс-
Воссека вирушили у північно-західному напрямі назустріч американ-
ським військам. За словами зондерфюрера Цінка, Кірн, його помічник 
лейтенант Цандер та група диверсантів, до яких приєднались 10 оу-
нівців на чолі зі згадуваним Остапом, “у майбутньому планували про-
никнути у радянський тил та з допомогою УПА продовжити боротьбу 
проти СРСР… Дійсні плани капітана Кірна мені не були відомі. Знаю 
лише, що за ініціативою “1Ц”* фронту, наприкінці квітня, чи на почат-
ку травня, він контактував з американцями і вів з ними якісь перемо-
ви… Зважаючи, що Кірн, як і Цандер, блискуче розмовляв англійською 
(до війни тривалий час мандрував по Індії, Австралії і Англії), , то у 
цьому випадку в обох проблем не виникало…”32.

Про роль Кірна в останні дні агонії Третього рейху майже нічого 
невідомо. За деякими даними, використовуючи набутий упродовж ба-
гатьох років досвід диверсійно-розвідувальної роботи, він брав участь 
у формуванні “Вервольфа”**, тісно співпрацював з Гансом Прютцма-
ном***. За іншими – намагався реалізувати плани щодо подальшої співп-

* Штаби військових з’єднань Вермахту (від дивізії і вище – корпус, 
армія тощо) структурно складались з трьох основних відділів: оперативного – 
1А, тилового – 1Б, розвідувального – 1Ц. Завданням останнього був збір 
та опрацювання розвідданих про Червону армію, профілактика у Вермахті 
можливих проявів шпигунства, організація пропаганди та контрпропаганди, 
цензура та ін. Тісно співпрацювали з диверсійними, розвідувальними та 
контррозвідувальними командами і групами абверу й СС.

** Диверсійно-розвідувальні формування, що мали діяти в тилу радянських 
військ на території Німеччини партизанськими методами. З різних причин цей 
план нацистів зазнав краху.

*** Прютцман Ганс Адольф (1901–1945), один із керівників окупаційного 
режиму в СРСР. Обергруппенфюрер СС (генерал-полковник), генерал поліції, 
генерал військ СС. З червня 1941 р. вищий керівник СС і поліції на Півночі 
Росії (з штаб-квартирою у Ризі), з листопада 1941 р. – на Півдні. Водночас – 
верховний керівник СС і поліції в імперському рейхскомісаріаті “Україна”. 
Очолював каральні операції в окупованих районах, був одним із головних 
організаторів терору проти місцевого населення. У наказі про застосування 
“тактики випаленої землі” (7.9.1943) рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер писав: 
“Вищому керівнику СС і поліції України. Київ.

Дорогий Прютцман!
Генерал від інфантерії Штапф отримав спеціальні накази стосовно 

Донецької області, негайно встановіть з ним контакт. Я доручаю Вам сприяти 
йому усіма силами. Необхідно добитися того, щоб при залишенні частини 
території України там не залишилось жодної людини , жодної голови худоби, 
жодного центнера зерна, жодної залізничної рейки, щоб не вцілів жоден 
будинок, не було б шахт…, не залишилось ні одного не отруєного колодязя. 
Противник має отримати дійсно тотально спалену і порушену країну. 
Обговоріть ці справи з Штапфом і зробіть все, що в людських можливостях. 
Хайль Гітлер! Ваш Г. Гіммлер”33.
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раці з УПА. Для широкого загалу вкрита таємницею і його доля у по-
воєнні часи.

Що ж до Бандери, то навіть тривала “ізоляція” не завадила йому 
напрочуд добре орієнтуватися у військово-політичній ситуації. Багато 
у чому це стало можливим завдяки регулярним контактам із покрови-
телями та соратниками по “національно-визвольній боротьбі”. Аллен 
Герен: “Після арешту (влітку 1941 р. – А. Ч.) нацисти відправили Бан-
деру в Берлін, а потім в Заксенхаузен. Там він проживає під наглядом 
поліції до 1944 року, коли його звільняють* і відкрито використовують. 
Я підкреслюю слово “відкрито”, так як в період більш ніж двохрічного 
заточення німці використовують Бандеру таємно. Зрозуміло, нова фор-
ма використання на перших порах не проходить спокійно. Очільник 
ОУН не втрачав сподівання на підтримку Німеччиною “уряду Стець-
ка”, який надав би йому можливість стати главою маріонеточної укра-
їнської профашистської держави, подібно Тісо в Словаччині.

Відмова від цієї мрії не полишена гіркоти. Однак самозакоханий 
політикан Бандера знає, що за гіркоту не платять. До того ж еміса-
ри Канаріса і генерала Лахузена** всіляко намагаються лити бальзам 
на рани свого агента “Сірого”. З одного боку, не можна допустити, 
щоб він змішував позицію підручних Гіммлера з їх позицією, з іншо-
го, – таке інсценування надасть можливість ОУН-Б остаточно отримати 
перемогу над ОУН-М***. І дійсно, коли Мельник скомпроментує себе 
відкритою співпрацею з нацистськими спецслужбами, Бандера постане 
“героєм”, що був запроторений у тюрму за свою відданість святій спра-
ві “самостійної України”34.

Того ж 1944 р. “гестапівські катівні” залишили інші націоналіс-
тичні вожді та їх найближчі помічники, загальним числом близько 100 
осіб. Незадовго до цього у донесенні в РСХА “Про контакти УПА з 
Вермахтом, поліцією і установами цивільної адміністрації” начальник 
поліції безпеки і СД дистрикту “Галичина” оберштурмбанфюрер СС 
Й. Вітіска писав: “Як вже повідомлялось, Вермахт, насамперед абвер, 
буде і надалі продовжувати співпрацю з УПА. З метою інформації про 
дійсні наміри стосовно УПА, 19 квітня відбулася інформативна нарада 

У середині 1944 р. очолив бойову групу “Прютцман”, головне завдання 
якої була протидія партизанам. Після звільнення території СРСР здійснював 
керівництво формуванням “Вервольфа”. У травні 1945 р. піддався арешту 
союзниками. У в’язниці покінчив життя самогубством. 

* Останнє трапилось у вересні того ж року, за іншими даними – дещо 
пізніше.

** Лахузен-Вівермон Ервін Едлер, керівник відділу “Абвер ІІ”, якому була 
підпорядкована і дивізія “Бранденбург”.

*** У своїх сподіваннях щодо нацистів Бандера ставку робив на Вермахт в 
особі його вищого керівництва, зокрема Кейтеля, Йодля, Канаріса, Мельник 
же  на Гіммлера і Кальтенбрунера.
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керівників трьох відділів контр-
розвідки групи армій “Південь”. 
Ухвалено наступне: 

1. Абверкоманда 101… Без 
контактів з УПА розвідувальна 
й контррозвідувальна діяльність 
команди неможлива взагалі. Роз-
відматеріали військового характе-
ру, що надходять від УПА (10–15 
донесень щоденно), дуже змістов-
ні. Більшість з них є цінними з 
воєнної точки зору та використо-
вуються військами. До цього по-
трібно додати – у деяких випад-
ках підрозділи українських банд 
разом із німецьким Вермахтом 
вели бойові дії проти Червоної ар-
мії та більшовицьких банд. Важ-
ливість цього факту поки що не 
знайшла відповідної оцінки. УПА 

зазнала великих втрат, що вже свідчить про неоцінимі послуги нам в 
контексті політичної ситуації.

2. Абверкоманда 202… Притримується тієї ж думки… Проведення 
диверсій за лінією фронту можна здійснювати лише силами УПА. На 
окупованій росіянами території тільки вона єдина представляє ворожу 
силу. Посилення її шляхом поставок зброї та навчання кадрів – також 
в інтересах Вермахту… Згоду вищих інстанцій у Берліні маємо. Зв’язок 
із Шухевичем підтримується вже давно через одного представника…* 
Пропозицію Шухевича оснастити частини УПА, що перебувають на те-
риторії дистрикту “Галичина”, і поступово перекинути їх через лінію 
фронту, не прийнято з точки зору безпеки.

Для Вермахту байдуже, яким способом підрозділи УПА проводять 
диверсії в тилу радянсько-російських військ. Вирішальне значення віді-
грає той факт, що діючі там банди борються проти Червоної армії. А 
те, що така боротьба ведеться, підтверджують таємні накази НКВС, що 
до нас потрапили, та донесення агентів.

3. Абверкоманда 305… Не зацікавлена у співпраці з УПА. Анти-
шпигунську діяльність в основному вона проводить співпрацюючи з 
поляками. Намагання використати з цією ж метою осіб з УПА були 
невдалими, насамперед тому, що їх донесення носили  тенденційний 
характер”35.

* Мається на увазі доктор “Орлов”.

Степан Бандера.
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Оцінивши можливі позитивні сторони і негативні моменти щодо 
посилення співпраці з УПА та зважаючи на тогочасну військово-по-
літичну ситуацію, оберштурмбанфюрер СС схилявся до обмеження 
кон тактів з українськими націоналістами, пропонуючи з “тактичних 
міркувань” продовжувати переговори з метою стримування УПА у її 
можливій протидії німцям, одержання від неї розвідданих* тощо. Не 
був він прихильником і посилення її озброєнням36.

Однак вже незабаром, зважаючи на нестримний наступ радянських 
військ, в аналогічному повідомленні до РСХА він визнав: “7 червня 
1944 р. відбулася чергова зустріч референта відділу n** (VI  управлін-
ня – А. Ч.) з Герасимовським. Головним чином обговорювались питан-
ня про використання агентів-диверсантів і агентів-радистів за лінією 
радянсько-російського фронту, а також про залишення агентів-радистів 
на випадок, якщо буде полишена території дистрикту “Галичина”. Пе-
реговори проводились і в інтересах дислокованої тут зондеркоманди 
“Цепелін”. 

Герасимовський заявив, що УПА підтримує зв’язок із Вермахтом, 
а охоронна поліція – з бандерівською групою ОУН. Між Вермахтом і 
УПА давно існує домовленість, у відповідності з якою УПА надає аген-
тів-радистів і агентів-диверсантів. Тому немає необхідності розкрива-
ти цих бойовиків перед охоронною поліцією. Окрім того, остання має 
можливість повідомити Вермахту питання, які її цікавлять, і які будуть 
виконані агентами-радистами й диверсантами одночасно з виконанням 
доручень Вермахту…”38.

Тут же обговорювалась і проблема забезпечення озброєнням та 
спорядженням, зважаючи, що УПА “полишена можливості поповнюва-
тися зброєю, боєприпасами і медико-санітарним матеріалами та змуше-
на дуже економно витрачати вказані засоби, що впливає на активність 
та ефективність її дій”***. За словами Й. Вітіска, Герасимовський наголо-
сив: “Інтереси Третього рейху аж ніяк не постраждають, якщо німецька 

* 5 травня 1944 р. у донесенні до РСХА начальник поліції безпеки і СД 
Львова писав: “УПА захопила 20 радянсько-російських парашутистів, скину-
тих на територію Галичини… Бандерівська група ОУН бажає, щоб охоронна 
поліція за їх видачу виконала наступне її прохання…”. Йшлося про звільнен-
ня із-під арешту чотирьох націоналістів. Наголошувалося: “Герасимовський 
(Гриньох Іван  у цей період представник Центрального проводу ОУН-УПА на 
переговорах з гітлерівцями про співпрацю – А. Ч.), – вимагає: про передачу не 
повинні знати не лише парашутисти, але й в УПА”37.

** Після структурного входження абверу до складу РСХА опікувався 
організацією та керівництвом диверсійно-розвідувальною роботою на радян-
сько-німецькому фронті.

*** Полишаючи Західну Україну, органи абверу і СД заклали 150 таємних 
схованок із зброєю, спорядженням, медикаментами тощо, кожна з яких була 
розрахована на забезпечення діяльності диверсійно-розвідувальної групи до 
100 осіб. Усі вони були передані ОУН та УПА.
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сторона погодиться поставляти все необхідне для підрозділів УПА, що 
діють у радянському тилу”. Оберштурмбанфюрер просив якнайшвидше 
повідомити, “чи є проти цього якісь серйозні заперечення”. Запевнив: 
використовуючи можливості начальника СС і поліції, а також групи 
армій “Північна Україна”, він зможе віднайти певну кількість зброї, 
яку літаки зондеркоманди “Цеппелін” доставлять за лінію фронту”*39.

Упродовж 1944 р. стратегічні сподівання Центрального проводу 
(ЦП) ОУН щодо нацистів набули помітної трансформації. В умовах 
реальної загрози сумного кінця Третього рейху відділи УПА отрима-
ли вказівку відійти від активної співпраці з німцями та всіляко мас-
кувати наявні контакти. На думку багатьох членів ЦП, це могло стати 
“надбанням наших противників, які використають їх для компромета-
ції ОУН”. Ставку вирішено було зробити на налагодження і зміцнен-
ня каналів зв’язку зі спецслужбами західних країн та сподівання щодо 
“беззаперечного конфлікту між Радянським Союзом і його союзникам 
в антигітлерівській боротьбі”41.

Полишивши Заксенхаузен, Бандера поселився в одному із котеджів 
гестапо в Берліні. Згодом побував у Кракові, де був “гостем” FAK – 
202**, тоді ж розпочалися і перемовини про його участь у протидії 

* За даними начальника абверкоманди-205 капітана Юзефа Лазарека, лише 
у березні–квітні 1944 р. куреням УПА особисто ним було надіслано “три рази 
по два вантажні автомобіля із озброєнням загальною вагою 15 тонн (700–800 
гвинтівок, 200 автоматів, 50 ручних кулеметів, багато боєприпасів)”. Цим же 
питанням, за його словами, опікувалися і відповідні служби 1-ї танкової і 17-ї 
армії групи армій “Північна Україна”. Загалом з березня по грудень кількість 
переданої УПА зброї становила понад 20 тис. одиниць. Лазарек стверджував, 
що ці дані йому стали відомі “від Юго-Вітцеля, по псевдоніму Керн”40. 

За найскромнішими підрахунками озброєнням, яке УПА отримувала від 
гітлерівців лише у 1944 р.,  можна було оснастити 5 дивізій Вермахту.

** До Кракова Бандера прибув у грудні 1944 року. Зігфрід Мюллер: “На 
честь його приїзду в “Абверкоманду-202”, капітан Кірн влаштував банкет на 
віллі, що знаходилась в Гартенштрассе, 1 (поблизу Краківського стадіону). З 
промовами виступали Бандера, капітан Кірн і професор Данилов. Там я з ним 
познайомився, а через кілька днів зустрівся у справі … 27 грудні я підготував 
групу диверсантів для закидання з спеціальним завданням в тил Червоної ар-
мії. У моїй присутності Степан Бандера особисто інструктував агентів, пере-
дав в штаб УПА вказівку щодо активізації підривної роботи за лінією фронту 
та налагодження регулярного зв’язку з “Абверкомандою-202”. 

Серед агентів, що відбули у радянський тил, був і Юрій Лопатинський 
(“Калина”), близький товариш Р. Шухевича. У свій час служив у батальйоні 
“Нахтігаль”, кавалер Залізного хреста, зв'язковий закордонного Проводу ОУН 
з націоналістичним підпіллям в Україні. У повоєнні роки проживав у США. 
Проводив активну роботу по організації диверсійно-розвідувальної роботи на 
території СРСР.

За словами ж одного із націоналістичних функціонерів, він же зв’язковий 
УПА із закордонним Проводом ОУН, Василя Д’ячука-Чижевського (“Арте-
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Радам. Останні велись за участю особистого представника Гіммлера 
обергруппенфюрера  СС Готллоба Бергера*, полковника Вермахту 
Арнсдта і досить відомого Отто Скорцені. Обдумуючи позицію 
ЦП щодо подальших кроків ОУН, Бандера під різними приводами 
не погоджувався брати участь у пропонованих німцями процесах, 
зокрема формування військо-політичного органу подібно власовському 
“Комітету визволення народів Росії”**, якому, на погляд РСХА, мали 
підпорядковуватись незадовго до цього сформована Українська головна 
визвольна рада (УГВР) і УПА. 

В особистому посланні Гіммлеру Бергер писав: 
“Рейхсфюрер! Бандера просив про зустріч і я покликав його 5 жов-

тня 1944 року. Доповідаю з цього приводу наступне:
1. Співпраця між Бандерою і Власовим*** буде лише умовною і про-

довжиться не довше, ніж ми  дозволимо…
2. Він заявив, що його рух став таким могутнім і набув так багато 

прихильників, що Сталіну не вдається його придушити…  Я висловив 
у цьому сумнів, пославшись на доповідь Головного управління імпер-
ської безпеки, щойно надіслану мені бригадефюрером СС Шелленбер-
гом, відповідно якої Сталін підготував програму знищення українсько-
го народу: зокрема усіх жінок евакуюють, у свою чергу переселивши 
жінок і чоловіків з Азії****…

ма”), під час декількох бесід з ним Бандера сказав, що “для ОУН і УПА вести 
переговори з німцями зараз не вигідно, навіть шкідливо. Однак, перебуваючи 
під їх наглядом, він змушений дати таку обіцянку… Бандера доручив пере-
дати Шухевичу, що коли керівництво ОУН-УПА в Західній Україні потребує 
допомоги у боротьбі з радянською владою, нехай це питання вирішують самі, 
а емігрантські кола ОУН не хочуть нав’язувати їм свою думку”42.

* Бергер Готтлоб Христіан (1896–1975), один із керівників СС. У 1941–
1945 рр. особистий представник Гіммлера в міністерстві А. Розенберга у ранзі 
статс-секретаря. У 1944 р. вищий представник СС і поліції в Словаччині, зго-
дом командувач резервними військами, керівник служби у справах військово-
полонених, начальник штабу німецького фольксштурму. Піддавався арешту 
союзниками.

** За задумом останній мав називатись “Український націоналістичний 
комітет” (УНК).

*** Особиста зустріч Бандери і Власова відбулася у вересні 1944 р. За 
даними РСХА, була вона результативною. Обидві сторони порозумілися

**** Бергер мав на увазі листівку-фальшивку “Об укреплении советской 
власти на Украине” від 20 серпня 1944 р. Посилаючись, що УПА “стремится 
оторвать Украину от СССР …, уничтожает выдающихся большевиков и  луч-
ших сынов компартии – работников  НКВД…, не дает возможности работать 
советским органам, в особенности тормозит выкачку хлеба, угля и металла, 
которые так необходимы Советскому Союзу…, Совнарком СССР и ЦК ВКП 
(б) постановляют…”. “Документом” передбачалось “відвести 5 тисяч квадрат-
них кілометрів північної Якутії для спеціального Сибіру № 2”. Для будівни-
цтва 300 виправно-трудових таборів виділити 275 млн. рублів та переселити 
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Нацистські вітання українських націоналістів
під час параду дивізії СС “Галіція”. 1944 р.
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3. Він довго патякав, що успішне повстання проти Сталіна мож-
на розгорнути лише тоді, коли російському і українському народам не 
буде загрожувати небезпека ззовні…

Загальне враження: спритний, впертий, фанатичний слов'янин… 
На сьогодні для нас надзвичайно цінний, пізніше небезпечний… Про-
поную все ж задіяти його з метою активізувати цей рух … Діючи на 
нашому боці він може створити серйозну загрозу для противника”43.

За спогадами В. Д’ячука-Чижевського, під час його зустрічі з Бан-
дерою у Мюнхені (серпень 1945 р.) той розповів, що відмовився від 
запропонованої посади керівника УНК, посилаючись на те, що створи-
ти такий орган він не може лише тому, що за табірні роки не був по-
літичним провідником і є лише приватною особою, яка не має впливу 
на УПА і УГВР44.

На відміну від Кірна (Керна), долі Бандери, Шухевича, багатьох ін-
ших керманичів ОУН і УПА, майже загальновідомі. У їхньому випад-
ку вкотре підтвердилися афоризми із літературних пам’яток Давнього 
Єгипту: “Хто розставляє сітки, сам в них потрапить; хто риє яму, сам 
у неї впаде; хто гострить меч, сам від меча загине.” Головний з них 
звучить так: “Хто вбиває, того також буде вбито. Хто наказує вбивати, 
того також буде вбито за наказом”46. З Шухевичем останнє трапилось 
у 1950 році, а з Бандерою кількома роками пізніше.

Хтось із великих цього світу у свій час сказав: історія – це така 
шльондра, яка поруч із героями породжує і зрадників. Особливо яскра-
во останнє виявилось у роки Великої Вітчизняної війни. Національна 
зрада на кшталт співпраці верхівки ОУН і УПА з нацистською Німеч-
чиною переконливе тому свідчення. Шкода, що цей факт чомусь став 
символом для сучасних радикальних націоналістичних сил України.
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На основе только что вышедших в свет документальных материалов, дру-
гих источников и научной литературы рассматриваются мало известные факты 
национальной измены вождей ОУН и кормчих УПА в годы Второй мировой 
войны. Главное внимание сосредоточено на освещении их тесного сотрудни-
чества со спецслужбами Третьего рейха на ее завершающем этапе. Охаракте-
ризовано основные направления и методы этой деятельности, ее результаты и 
определяющие лица рассматриваемых событий. 

ключевые слова: ОУН; УПА; СС; абвер; полиция безопасности; СД; 
Третий рейх; абверкоманди (абвергрупи); националисты; агенты; диверсанты; 
спецгруппы; спецоперация; стратегия; тактика.

At the base of just published document materials, other sources and scientific 
literature the article describes the little-known facts of the national treason of the 
leaders of oUn and UPA during the Second World War. the main attention is 
given to their collaboration with the Special services of the third Reich at the final 
stage. there are characterized the main directions and methods of this activity, its 
results and determinant personalities of that events.

Keywords: oUn; UPA; SS; Abwehr; the Security Service; SD; the third 
Reich; the Abwehr groups; the nationalists; the agents; the diversionists; the special 
groups; the special operation; the strategy; the tactics.
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штрихи до Наукової діяльНості
працівНиків земського архіву у львові

Розглянуто окремі аспекти наукової діяльності працівників Земського ар-
хіву у Львові (О. Бальцера, А. Прохаски, Г. Полячківни, К. Малечинського, 
В. Гейноша) – викладацьку роботу в університетах та співпрацю з науковими 
інституціями. Особливу увагу приділено участі архівістів у діяльності Істо-
ричного товариства, Товариства для підтримки польської науки, Наукового 
товариства у Львові, Академії наук у Кракові та Геральдичного товариства у 
Львові.

ключові слова: Земський (Бернардинський) архів; архівісти; викладаць-
ка діяльність; університет; наукові товариства.

Поява у другій половині ХІХ ст. історичних архівів та поступове 
перетворення їх у наукові установи сприяли залученню до праці в них 
висококваліфікованих кадрів, зокрема істориків чи правників, пред-
метом наукових зацікавлень яких були не лише історія чи право, але 
й архівістика1. Дослідник Є. Мотилевіч говорить про утворення осе-
редку висококваліфікованих істориків, які працювали в архівах і від-
значилися високою науковою і дидактичною активністю2. Яскравим 
прикладом цього є Земський (Бернардинський) архів у Львові, що став 
справжнім центром наукових досліджень, на чолі якого стояли профе-
сори Львівського університету К. Ліске та О. Бальцер, багаторічними ж 
співробітниками були видатні науковці А. Прохаска та Г. Полячківна, а 
згодом К. Малечинський та В. Гейнош. Окрім виконання професійних 
обов’язків, пов’язаних із виявленням, зберіганням та опрацюванням ар-
хівних документів, а також організацією їх доступу й використання, 
ці архівісти вели активну науково-дослідну і археографічну (видавни-
чу) діяльність, завдяки їй займаючи поважне місце серед представни-
ків львівського історичного середовища (тобто тих, які щонайменше 
кілька років працювали і проживали у Львові, опублікували кілька на-
укових праць або хоча б одну значну)3. Тому зовсім небезпідставним 
у такому випадку є твердження дослідниці Й. Пісулінської про те, що 
львівські архіви загалом і Земський зокрема, були місцем роботи істо-
риків з широкими дослідницькими зацікавленнями4. 

* Доліновський Володимир Іванович – архівіст відділу давніх актів 
Центрального державного історичного архіву, м. Львів.

© В. І. Доліновський, 2013
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Одним із проявів виняткової наукової активності архівістів було 
вдале поєднання професійної роботи в архіві з викладацького та до-
слідницькою діяльністю в університетах.

Наочним прикладом цього є діяльність О. Бальцера, який на мо-
мент отримання посади директора Бернардинського архіву у 1891 р. 
викладав у Львівському університеті як звичайний професор (profesor 
zwyczajny) польського права (від 1890 р.)5. На думку З. Войцеховсько-
го, його професура була своєрідним переломом у викладанні даного 
курсу, оскільки раніше він поєднувався з кафедрами інших предметів, 
і лише О. Бальцер став першим винятковим професором історії поль-
ського права6. Крім того, він читав окремі лекції з історії польського 
кримінального права (цьому предметові присвятив особливу увагу на 
початках своєї наукової діяльності), а почавши від 1894–1895 акаде-
мічного року, отримав лекції з історії устрою Австрії7. Виданий ним 
підручник з даного курсу8 отримав високу оцінку істориків9.

Славу знаного професора університету О. Бальцеру приніс семі-
нар з історії польського права (на думку дослідниці Т. Гошко, один із 
найкращих у Європі)10, який він вів упродовж 44 років (1888–1932) і 
завдяки якому виховав чимало учнів, у майбутньому поважних науков-
ців (істориків права, мистецтва, правників, геральдистів, економістів), 
професорів університетів, працівників архівів і бібліотек, державних 
службовців. З. Войцеховський назвав їх “Школою Бальцера”11. Проте, 
на думку П. Домбковського, це було щось більше, ніж школа, а саме – 
“Братство чи рід Бальцера”12. Найкращі з учнів отримували посаду 
апліканта в архіві, де, виконуючи обов’язки, які доручив їм директор, 
і працюючи з документами архіву, готувалися до подальшої наукової 
діяльності13. Активними учасниками семінару і відповідно аплікантами 
були всі працівники Бернардинського архіву. Прикладом є Г. Полячків-
на, яка записалася на семінар у літньому півріччі 1906 р. й інтенсивно 
працювала кілька років14. 

Про високу популярність семінару свідчать дані про кількість його 
учасників. У 1888–1894 рр. вона коливалася в межах 20 осіб, пізніше – 
досягала і 40 студентів15. Втім кількість охочих кандидатів була наба-
гато більшою. Саме через це О. Бальцер з часом увів певні обмеження 
в організації семінару, відповідно до яких його учасники поділялися на 
дійсних членів, які мали всілякі права і обов’язки (право подання нау-
кових праць і обов’язок відвідувати засідання), і т. зв. вільних слухачів 
(hospitant). Кількість перших становила 25, других – 10 осіб відповід-
но16. Загальний список учнів, складений П. Домбковським, налічував 
58 прізвищ (сюди входили тільки найвидатніші)17. 

З часу отримання кафедри О. Бальцер брав активну участь у жит-
ті університету. У 1888 р. увійшов до складу екзаменаційної комісії 
судового, а згодом і правничо-історичного факультету; у 1900 р. став 
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віце-головою цієї комісії, а в 1915 р. – головою. Багаторазово обирався 
до Академічного Сенату, двічі (1892–1893 і 1913–1914 рр.) виконував 
функції декана правничого факультету, у 1895–1896 рр. був ректором 
Львівського університету18. На посаду ректора його обрали також у 
1917 р., однак від неї вчений відмовився, бажаючи присвятити себе ви-
ключно науковій роботі19. Титули доктора honoris causa вченому нада-
ли університети: Львівський (1903), Карловий у Празі (1909), Варшав-
ський (1921), Познанський (1926), Університет ім. Стефана Баторія у 
Вільно (1928)20.

В університетській адміністрації О. Бальцер підтримував ідею 
створення нових кафедр і закладів, а також працевлаштування на вже 
існуючих кафедрах і університетських посадах висококваліфікованих 
кандидатів. При тому не обмежувався лише правничим факультетом, 
а цікавився також справами філософського факультету і університет-
ської бібліотеки. У 1911 р. започаткував утворення на правничому фа-
культеті другої кафедри історії польського права, де вивчалося поль-
ське судове право (кафедру було утворено лише у 1919 р., і очолив її 
П. Домбковський). Заслугою історика було також утворення в універ-
ситеті кафедр римського права та етнології21. Утворення кафедри по-
рівняльної (porównawczej) історії права слов’янських країн не вдалося 
реалізувати через відсутність відповідного кандидата на посаду її за-
відувача22.

Приклад директора архіву наслідували його колишні учні, а згодом 
колеги-архівісти. К. Малечинський, отримавши у 1929 р. габілітацію з 
допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті23 на під-
ставі праці Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego 
1202–123924, у 1929–1939 рр. як доцент читав там лекції з дипломатики 
(“Dyplomy i kancelaria Łokietka, jako wstęp do metodologii dyplomatyki 
specjalnej”, “Dyplomatyka cesarska wieków średnich”, “Dyplomatyka 
papieska”, “Zarys dyplomatyki polskiej”), а також палеографії, хроноло-
гії та нумізматики25.

Габілітацію з польського права у Львівському університеті у 
1936 р. отримав і В. Гейнош на підставі праці Zagadnienie niewoli na 
Rusi Czerwonej pod koniec średniоwiecza w świetle stosunków prawnych 
Polski i krajów sąsiędzkich26. Отримавши ступінь доцента, викладав в 
університеті у 1937–1939 рр.27

Намагання Г. Полячківни отримати право на габілітацію з допо-
міжних історичних наук у Львівському університеті виявилися не-
вдалими. Спочатку через позицію керівника Закладу допоміжних іс-
торичних наук університету у 1920–1930 рр. Я. Птасьніка (у листі до 
С. Закжевського з Риму 8 лютого 1926 р. писав, що Г. Полячківна може 
габілітуватися з геральдики і сфрагістики, але не допоміжних наук – 
мала б займатися каталогізацією печаток зі збірок Болеслава Подча-
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шинського)28, а згодом через відхилення Радою гуманістичного фа-
культету університету пропозиції комісії про допущення її до захисту 
(23 січня 1929 р.)29. Успіхом завершилася лише спроба габілітації у По-
знанському університеті. У 1930 р. Г. Полячківна, відповідно до ухвали 
Ради гуманістичного факультету місцевого університету і на підставі 
представлених наукових праць й габілітаційної доповіді Geneza orła 
piastowskiego (виступ відбувся 4 грудня 1929 р.30, саме цим дирекція ар-
хіву пояснювала її відсутність на роботі31) була габілітована доцентом 
цього факультету32. Відтоді кожного року у квітні–травні (у третьому 
весняному триместрі, відповідно до тодішнього поділу академічного 
року) мала там цикл лекцій і практичних занять з хронології, сфрагіс-
тики, геральдики та генеалогії33. Свій побут у Познані, підготовку до 
лекцій в тамтешньому архіві описала в одному з листів до О. Бальцера 
від 7 травня 1932 р.34

Не склалося з професійною викладацькою кар’єрою у багаторічно-
го працівника архіву А. Прохаски. Його спроби отримати посаду на ка-
федрі загальної історії Львівського університету, яка стала вакантною 
після смерті К. Ліске у 1891 р., виявилися невдалими. У 1921 р. йому 
надано звання почесного доктора філософії Львівського університету35, 
а наприкінці 1920-х рр. він відмовився від пропозиції очолити кафедру 
середньовічної історії у Люблінському католицькому університеті, мо-
тивуючи своє рішення небажанням обмежувати обсяги своєї наукової 
роботи36.

Про наукову активність львівських архівістів свідчила також їхня 
участь у діяльності численних наукових товариств та інституцій. 

Важливі функції львівські архівісти виконували в історичному то-
варистві (Towarzystwo Historyczne), створеному у 1866 р. з ініціативи 
Ф. Паппе (перше зібрання товариства відбулося 14 жовтня 1866 р.) з 
метою підтримки розвитку історичних наук37. До складу обраної Упра-
ви (керівного органу) товариства ввійшли К. Ліске (голова), О. Бальцер 
(1886–1891 рр. (за іншими даними – 1887–1890 рр.38) – секретар, а у 
1900–1904 рр. – віце-голова), Л. Фінкель (секретар редакційного коміте-
ту); редакцію офіційного друкованого органу Історичного квартальника 
(Kwartalnik Historyczny) очолив К. Ліске (після його смерті у 1891 р. цю 
посаду обійняв О. Бальцер), а членом Управи і редакційного комітету 
був А. Прохаска (у 1886–1887 рр. згадується також на посаді скарб-
ника)39. Крім того, на загальних зборах товариства 14 червня 1924 р. 
О. Бальцер і А. Прохаска отримали звання його почесних членів40.

О. Бальцер очолював також комітет Історичного товариства, який 
відповідав за організацію з’їзду істориків, що мав відбутися у Львові у 
1915 р. На засіданнях комітету ухвалено основну програму з’їзду, пред-
метом якого мало стати обговорення історії Польщі від найдавніших 
часів до сучасності (особлива увага приділялася періоду після поділів 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ92

Речі Посполитої) з урахуванням всіх напрямів наукових досліджень та 
історіографії останніх років. У травні 1914 р. розіслано відозву з’їзду 
та запрошення і отримано близько 30 відгуків41. Однак початок війни 
звів усі старання нанівець.

Львівські архівісти брали активну участь у дискусіях на засіданнях 
товариства, виступали з доповідями, що стосувалися їх наукових дослі-
джень: О. Бальцер з генеалогії (Genealogia Piastów), А. Прохаска – іс-
торії Польщі XIV–XV ст.42. Директор архіву представив також доповідь 
”W przededniu odnowienia Królestwa Polskiego w roku 1295” (8 лютого 
1919 р.)43.

У 1914–1924 рр. членами Історичного товариства стали майбут-
ні працівники архіву, а тоді ще студенти університету: Г. Полячківна 
(7 липня 1920 р.)44, К. Малечинський і В. Гейнош45 (у 1934–1937 рр. 
був членом Ревізійної комісії (контролювала фінанси), а з 1937 р. і зго-
дом з 1939 р. – секретарем Головного управління (Zarządu Głównego) 
товариства)46. Зокрема, Г. Полячківна ввійшла до складу редакційно-
го комітету Історичного квартальника47, а К. Малечинський узявся до 
видання індексу часопису (укладений покійним М. Рутковським): до-
повнив бібліографічні дані, систематизував і уніфікував предметний 
покажчик, переробив і доповнив алфавітні покажчики авторів статей і 
рецензованих праць48. Крім того, К. Малечинський вів у Історичному 
квартальнику загальну бібліографію49. Проте одним з найважливіших 
завдань товариства, що виникало з потреб науки, було перевидання 
Bibliografii historii polskiej Л. Фінкеля. До складу редакційної комісії 
входив К. Малечинський. Йому було доручено підготовку першого 
тому видання (джерела і допоміжні історичні науки), до роботи над 
яким він узявся у липні 1928 р.50 Про його роботу над виданням писала 
Г. Полячківна в листі до О. Бальцера від 30 вересня 1928 р.51 Доручен-
ня К. Малечинському такого складного завдання, яким була підготовка 
перевидання, свідчило про високу оцінку його наукової кваліфікації в 
історичному середовищі. Після завершення роботи підготовлений до 
видання том був представлений комісії, що мала визначити готовність 
його до публікації, але у ході обговорення було отримано багато кри-
тичних зауважень (за пропозицією Є. Барвінського, видрукувані зо-
шити перевидання треба було взагалі “вилучити з обігу”, завершен-
ня тому відкласти, а доручити цю справу комусь іншому, наприклад 
Ф. Погорецькому). Справа з перевиданням Bibliografii тривала і в на-
ступні роки, з долученням до роботи, крім К. Малечинського, також 
Т. Модельського і певного кола фахівців і завершилась лише у 1937 р.52 
Довготривала праця увінчалася успіхом – було опубліковано чотири 
зошити І тому видання53.

З ініціативи О. Бальцера у 1900 р. було порушено питання про ство-
рення товариства для підтримки польської науки (Towarzystwo dla 
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Popierania Nauki Polskiej). У меморіалі W sprawie załozenia Towarzystwa 
dla Popierania Nauki Polskiej він представив основні завдання інститу-
ції та способи їх реалізації. Діяльність товариства спрямовувалась на 
матеріальну підтримку наукових досліджень – виділення стипендій мо-
лодим дослідникам, надання дотацій науковим колективам, що вели ар-
хеологічні та етнографічні дослідження, фінансування поїздок вчених 
до закордонних архівів і бібліотек, організацію наукових експедицій, 
фінансування наукових публікацій та джерельних видавництв54.

На запрошення директора Бернардинського архіву 7 і 10 грудня 
1900 р. відбулася зустріч представників найвідоміших львівських на-
укових та культурних інституцій, на якій розглянуто проект статуту 
товариства і підписано акт про його створення. Організаційні питання 
мав вирішувати т. зв. Особливий комітет (Komitet Ściśliejszy), до складу 
якого ввійшов і сам О. Бальцер55. 

Згодом на загальних зборах 26 березня 1901 р. обрано Управу то-
вариства, головою якої став А. Малецкий, віце-головою – О. Бальцер 
(однак саме він фактично керував роботою інституції), секретарем – 
П. Домбковський56. До складу Управи входив також А. Прохаска57. 
Головою товариства О. Бальцер став у 1912 р.58 (за іншими даними у 
1913 р.59), обіймаючи цю посаду до моменту реорганізації його у На-
укове товариство у 1920 р.60 

Діяльність товариства, внаслідок обмежених фінансових можли-
востей, спрямовувалась здебільшого в археографічному напрямі. Ве-
ликі праці вирішено видавати як окремі публікації, для менш об’ємних 
праць створено видавництво Archiwum Naukowe, характер роботи якого 
було окреслено ухвалою Відділу від 15 листопада 1905 р. Воно скла-
далося з двох розділів – гуманітарно-філологічного і математично-
природничого61. Загалом накладом товариства з’явилося 64 наукових 
праць у 69 томах (наприклад, низка публікацій П. Домбковського)62. 
Члени товариства свої наукові праці виголошували також на засіданнях 
інституції у формі доповідей. Наприклад, у 1909 р. П. Домбковський 
представив Charakterystykę prawa prywatnego polskiego, О. Бальцер 
у 1908 р. – Rozwój urządzeń społecznych i państwowych, а у 1910 р. – 
Chronologię najstarszych kształtów wsi słowiańskiej i polskiej63.

З ініціативи О. Бальцера у 1903 р. товариство започаткувало, зорга-
нізувало і упродовж всього періоду діяльності провадило збір книжок 
й грошей на створення громадських бібліотек у містах Галичини. В ре-
зультаті багаторічної праці до 1917 р. зібрано 26 376 справ у 36 тис. 
томах, 216 атласів, 126 нот, 25 рукописів, 100 гравюр, 22 нумізмати 
(numizmaty)64.

У 1914 р. фінансові справи інституції радикально змінилися. 
16 лютого того ж року колекціонер творів мистецтва і меценат куль-
тури Б. Ожеховський виділив товариству 500 тис. корон65, 25 березня 
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1916 р. – 60 тис. корон66. Створена таким чином фундація його імені 
(згодом були створені ще дві – імені покійної дружини і батьків) спри-
яла реалізації видавничої програми товариства та його перетворенню 
у потужний науковий осередок. Капітал фундації товариства постійно 
збільшувався (через інфляційні процеси суми жертводавців часом ко-
ливалися від кількох мільйонів до кільканадцяти мільярдів марок та 80 
тис. злотих)67. Станом на 1919 р. на рахунку фундації було 1 145 195 
корон68, а у 1926 р. – близько 40 тис. доларів69. Крім того, двоповерхову 
кам’яницю у Львові (вул. Hoffmana – сучасна вул. А. Чехова) вартістю 
понад 100 тис. корон товариству пожертвував інженер-технолог В. Гоз-
довський70, а крайовий адвокат зі Станіславова Я. Вєжбовський у 1918 р. 
зробив товариство своїм універсальним спадкоємцем, пожертувавши та-
кож 9745 корон готівкою71. Усіх трьох меценатів було зараховано до 
засновників Наукового товариства у Львові, а Б. Ожеховичу правничий 
факультет Львівського університету надав титул доктора права honoris 
causa (1923)72 і на його пошану було видано збірник наукових праць73. 
Той же Б. Ожехович згідно із заповітом від 31 липня 1927 р. залишав 
товариству свій маєток Кальників (Kalników) у Мостиському повіті (за 
винятком невеликого річного утримання, яке мало виплачуватися вдові 
Ожеховича Марії, у власність якої переходив також палац у Кальни-
кові)74. Проте, очевидно, між вдовою і товариством виникли певні не-
порозуміння, оскільки вона у листі до О. Бальцера скаржилася на без-
підставні звинувачення її у переслідуванні та утиску інституції з боку 
уповноваженого товариства юриста Червінського75.

Задовго до цих подій 8 жовтня 1919 р. прийнято ухвалу про реорга-
нізацію товариства. Статут нової організації – Наукового товариства 
(Towarzystwo Naukowe) – опрацював О. Бальцер. Обговорення проекту 
статуту відбувалося на двох засіданнях Управи товариства 12 і 19 лю-
того 1920 р., а внесені до нього відповідні поправки і доповнення запро-
поновано до розгляду окремо скликаної конференції членів Польської 
академії наук, що мешкали у Львові. На зібраннях конференції 27 лю-
того і 5 березня того ж року відбулося нове обговорення і редагування 
проекту статуту, останній виправлений варіант якого подано для за-
твердження на загальних зборах Товариства підтримки польської науки 
20 березня, де він був одноголосно ухвалений. Остаточне затвердження 
новий статут отримав на підставі рескрипту Намісництва у Львові від 
12 квітня 1920 р.76 

Товариство поділялося на три відділи: філологічний, історико-фі-
лософський, математично-природничий. Головою товариства був об-
раний О. Бальцер, функції генерального секретаря виконував П. Домб-
ковський77. З отриманням посади голови товариства у директора архіву 
з’явилося багато нових обов’язків: видавнича і адміністративна діяль-
ність інституції, зокрема перегляд рукописів до друку та їх редагуван-
ня, а також репрезентація товариства назовні78.
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До Наукового товариства належали всі львівські архівісти. В істо-
рико-філософському відділі О. Бальцер вів дослідження з історії пра-
ва і устрою Польщі (подібною тематикою займався П. Домбковський), 
А. Прохаска розробляв проблематику нової історії Польщі, Г. Поляч-
ківна провадила дослідження з геральдики, К. Малечинський опра-
цьовував історію середньовічної Польщі і проблеми, пов’язані з нею, 
В. Гейнош вивчав історію польського і європейського права79. Загалом 
за 1920–1939 рр. відбулося 179 засідань відділу, на яких заслухано 
240 доповідей (найбільше з історії права)80, а активними доповідачами 
були працівники Земського архіву. Зокрема, кустош архіву Г. Поляч-
ківна виступила з доповідями Księga bracka św. Krzysztofa na Arlbergu w 
Tyrolu [Rękopis Archiwum państwowego w Wiedniu nr. 473] (11 листопада 
1930 р.) і Z zagadnień genezy godel dynastycznych (27 жовтня 1931 р.), 
архівіст К. Малечинський – Wpływy obce na dokument polski XII wieku 
(24 червня 1930 р.), O formularzach obcych w Polsce wcześniejszego 
średniowecza (13 січня 1931 р.) і Przymierze Kazimierza Wielkiego z Danią 
z r. 1350 (24 листопада 1931 р.), архівіст В. Гейнош – Fragmenty Iuris 
Ruthenici na Rusi Czerwonej pod konic średniowiecza (13 січня 1931 р.) i 
Zagadnienia niewoli na Rusi Czerwonej u schyłku średniowiecza (12 травня 
1931 р.), Przyczynek do sprawy stosunku chłopa do ziemi w dawnej Polsce 
(8 березня 1932 р.)81. 

У 1921–1925 рр. з дотації Міністерства віросповідання і освіти у 
Варшаві функціонувала спеціальна конкурсна фундація, яка була при-
значена для нагородження членів товариства за найкращі праці82. На-
городи (340.000 m.) удостоїлася Г. Полячківна за джерельне видання 
Najstarszа księga sądowa wsi Trześniowa z lat 1419–160983.

Львівські архівісти брали також участь у діяльності створеного у 
1906 р. геральдичного товариства (Towarzystwo Heraldyczne) у Львові 
(від 1926 р. – Польське геральдичне товариство у Варшаві). Головною 
метою товариства було дослідження проблем геральдики, генеалогії та 
суміжних дисциплін і публікація рукописних пам’яток, сфрагістичних, 
генеалогічних і геральдичних матеріалів, а також їх реєстрація та ін-
вентаризація. До Управи товариства належала Г. Полячківна, яка також 
виконувала обов’язки секретаря (1909–1925 рр.)84. Крім того, у 1908–
1913 рр. вона була редактором Щорічника Геральдичного товариства 
(Rocznik Towarzystwa Heraldycznego)85. Дослідник Р. Масик, характери-
зуючи діяльність товариства, не згадує про перебування архівістки на 
цих посадах. За його даними, вона спочатку була членом-кореспонден-
том товариства (з 1908 р.), а згодом чинним членом (з 1925 р.)86. Про 
активну діяльність архівістки в товаристві свідчать її численні допо-
віді, з якими вона виступала на засіданнях, а також праці, наукові по-
леміки і рецензії, опубліковані у Геральдичному місячнику (Miesięcznik 
Heraldyczny). На загальному засіданні львівського відділення Гераль-
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дичного товариства 21 лютого 1931 р. виголосила доповідь Nobilitacya 
Bartłomieja Powsińskiego 1592 r.87, 15 березня 1932 р. – Kilka uwag o 
freskach heraldycznych kaplicy w Kahlenbergu, 1 грудня 1932 р. – O t.zw. 
sakiewce św. Jadwigi88. 

Як фахівець з геральдики Г. Полячківна за дорученням товариства 
була членом комісій для розгляду воєводських гербів та оцінки ге-
ральдичних аспектів проекту нового герба Речі Посполитої (1928 р.)89. 
Окрім цього, вона брала участь у роботі Комісії Ради при урядовому 
комісарі (Rady przybocznej Komisarza Rządu) для затвердження герба 
міста Львова (1930), а також комісії для оцінки деяких сфальсифіко-
ваних документів, переданих Капітульному і Державному архівам у 
Львові (1936 р.)90. 

До почесних членів Геральдичного товариства належав О. Баль-
цер (з 1908 р.)91. А. Прохаска спочатку був членом-кореспондентом (з 
1909 р.), згодом чинним (з 1913 р.) і почесним членом (з 1925 р.)92. У 
1925 р. А. Прохаска згадується також на посаді віце-голови товари-
ства93. Однак, на думку дослідниці А. Залеської-Барчевської, вони не 
брали активної участі у роботі товариства94.

Львівські архівісти співпрацювали також з академією наук у Кра-
кові (після реорганізації у 1927 р. – Польська академія наук). А. Прохас-
ка спочатку був членом-кореспондентом Академії (з 1891 р.), а згодом 
і її чинним членом (1928 р.)95, О. Бальцер – членом-кореспондентом 
(1888 р.)96, а з 1900 р. – чинним членом історично-філософського відді-
лу97. У 1897 р. він отримав від Академії наук нагороду ім. Барчевского 
(1000 гульденів) за історичні дослідження (працю Genealogia Piastów)98, 
а в 1920 р. – нагороду ім. Еразма і Анни Єжмановських99. 15 грудня 
1926 р. членом Історичної комісії Академії обрана Г. Полячківна100, у 
1927 р. до діяльності Академії приєднався також К. Малечинський101.

З 1 лютого по 30 червня 1928 р. (за іншими даними у травні–червні 
1928 р.102) К. Малечинський за дорученням Академії наук брав участь 
в Римській експедиції і з метою пошуку архівних та бібліотечних ма-
теріалів для V тому видання Monumenta Poloniae Vaticana працював у 
Ватиканському архіві103. Під час перебування у Римі підготував стат-
тю про організацію італійських архівів (службове доручення головно-
го директора державних архівів С. Пташицького)104, яка згодом була 
опублікована105.

Участь у Римській експедиції брала також Г. Полячківна (16 люто-
го–15 липня 1930 р.), досліджуючи у Ватиканському архіві матеріали 
щодо відносин Польщі з папською курією за часів пап: Інокентія VII, 
Григорія ХІІ, Олександра V, Іоанна ХХІІІ106.

Окрім згаданих наукових товариств, у діяльності яких львівські ар-
хівісти брали найактивнішу участь, вони були членами інших наукових 
інституцій. Наприклад, О. Бальцер, за даними дослідника Р. Новаць-
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кого, був членом 23 польських і закордонних наукових інституцій107. 
Зокрема, членом Академії наук у Софії і Загребі (дослідники не по-
дають дати отримання членства)108, дійсним членом Академії наук у 
Празі (1899 р.), членом-кореспондентом Академії наук у Петербурзі 
(1909 р.), дійсним членом Історичного товариства Петербурзького уні-
верситету (1892 р.), Імператорського археологічного товариства у Мо-
скві (1894 р.), Королівського наукового товариства у Празі (1901 р.), 
Товариства історії і старожитностей російських у Москві (1904 р.), по-
чесним членом Національного музею у Рапперсвілі (1898 р.) і Товари-
ства приятелів наук у Познані (1916 р.), дійсним членом Наукового то-
вариства у Варшаві (1917 р.)109, почесним членом Товариства приятелів 
наук у Вільно (1924 р.)110, членом Крайового грона консерваторів Схід-
ної Галичини (1917–1922 рр.)111, дійсним членом історико-філософської 
секції Наукового товариства ім. Т. Шевченка (від 26 квітня 1926 р.)112, 
Товариства приятелів Оссолінеуму (1927 р.)113. Крім того, О. Бальцер 
був членом організованої 9 листопада 1894 р. державної Архівної Ради 
у Відні (1908–1918 рр.), а з 1919 р. входив до складу Архівної Ради у 
Варшаві114. У рамках останньої у 1923 р. опрацював кілька проектів з 
архівної справи, зокрема щодо нового закону про державні архіви115, 
архівних положень, розпорядження про архівні оплати (за це 25 трав-
ня 1928 р. був нагороджений Золотим хрестом заслуг)116. А. Прохаска 
був також членом Товариства старожитності в Москві, Литовського 
товариства у Вільно117, Г. Полячківна – членом австрійського Гераль-
дичного товариства ”Adler” у Відні (1928 р.), швейцарського Societé 
Suisse d´heraldique (1928 p.), членом-кореспондентом Societé Française 
d´heraldique et de sigillographie в Парижі (1937 р.)118.

Земський (Бернардинський) архів у Львові від початку своєї діяль-
ності був науковою установою. Його висококваліфіковані працівники, 
окрім виконання професійних обов’язків, вели активну викладацьку 
роботу на університетських кафедрах (О. Бальцер, К. Малечинський 
і В. Гейнош – у Львівському університеті, Г. Полячківна – у Познан-
ському). Архівісти були членами численних наукових товариств та ін-
ституцій, як польських, так й іноземних. На особливу увагу заслуговує 
їхня співпраця з Історичним товариством, Товариством для підтримки 
польської науки та Науковим товариством у Львові, Академією наук у 
Кракові та Геральдичним товариством у Львові.
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the article describes some aspects of the scientific work of the employees 
of the County Archives in Lviv City (o.Baltser, A. Prohaska, H. Polyachkivna, 
K. Malechyns’kyi, V.Heinosh) – the educational work in the universities and col-
laboration with the scientific institutions. the main attention is given to the partici-
pation of the archivists in the activity of the Historical Society; the Society on the 
support of the Polish science; the Scientific Society in the Lviv City; the Academy 
of Sciences in Krakow and the Heraldry Society in Lviv.
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удк [930.2:94(100)+“1939/1945”] 94(47+57)“1942/1949”

в. м. сімперович*

газета “бритаНский соЮзНик”
як джерело вивчеННя історії

другої світової війНи

Проаналізовано газету “Британский союзник” як унікальне джерело ви-
вчення історії Другої світової війни, здійснено комплексне дослідження часо-
пису, з’ясовано класифікацію, спрямованість, особливості та змістовний ком-
понент уміщених матеріалів, шляхом джерелознавчого аналізу визначено їхні 
інформативні можливості. 

ключові слова: Друга світова війна; “Британский союзник”; Меморіаль-
ний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”; історичне джерело; газета; часопис.

Об’єктивне вивчення, переосмислення та неупереджене відтворен-
ня подій Другої світової та Великої Вітчизняної війн можливе лише за 
умови залучення якомога більшої кількості історичних джерел. Серед 
різноманітного джерельного масиву з історії воєнної доби вагоме міс-
це посідають матеріали періодичної преси. З цього приводу російський 
дослідник М. Рум’янцев зауважив: “Можна з упевненістю стверджува-
ти: історичні знання про війну не стали б настільки широкими й пере-
конливими без великої кількості матеріалів кореспондентів воєнного 
часу … преса стала колективним літописцем грандіозних подій…”1. 
У 1941–1945 рр. на теренах Радянського Союзу, окрім центральних 
і місцевих партійних газет і журналів, друкувалося чотири централь-
ні військові газети, 40 газет фронтів, 75 – загальновійськових армій, 
6 – ударних армій, 11 – гвардійських загальновійськових армій, 10 – 
танкових армій, 19 – повітряних армій, 4 – військових округів, 11 – 
флотилій і 4 газети ВПС флотів2. Особливе місце серед періодики цієї 
доби посідає газета “Британский союзник”, публікації якої найбільш 
динамічно висвітлювали суспільно-політичні процеси під час війни й 
заслуговують на особливу увагу. Отже, вивчення матеріалів, опубліко-
ваних на шпальтах часопису, слугуватиме розширенню та збагаченню 
джерельної бази досліджень найбільшого мілітаристичного конфлікту 
ХХ століття. Слід відзначити, що історико-джерельний потенціал часо-
пису повною мірою не використала ні радянська історіографія, ні по-
страдянська3. Представлена наукова розвідка покликана заповнити цю 

* Сімперович Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, про-
відний науковий співробітник Меморіального комплексу “Національний му-
зей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”.
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прогалину і закласти основу подальшого всебічного вивчення цього 
пресового джерела. У зв’язку з цим здійснена спроба подати загаль-
ну джерелознавчу характеристику газети, встановити обсяг матеріалів, 
присвячених подіям Другої світової війни, узагальнити інформативні 
можливості досліджуваного видання та з’ясувати значущість виявле-
них текстів-публікацій часопису для висвітлення воєнної минувшини.

Значна кількість періодичних видань СРСР, у яких висвітлювалася 
історія Другої світової війни, у тому числі й підшивки “Британского 
союзника”, зберігається нині у фондах центральних і місцевих біблі-
отек, державних архівосховищах, фондозбірнях музейних інституцій, 
приватних колекціях. Чимало періодики воєнного часу акумульовано 
у фондосховищі Меморіального комплексу “Національний музей істо-
рії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. Серед представлених 
пресових видань у фондах Меморіалу вирізняється газета “Британский 
союзник” (понад 70 % чисел від загальної кількості опублікованих но-
мерів часопису). 

Варто детальніше ознайомитися із зазначеною газетою, обставина-
ми виникнення джерела, його історичною долею.

Газета “Британский союзник” – друкований періодичний орган Мі-
ністерства інформації Великобританії, що розповсюджувався у воєн-
ний та повоєнний час накладом 50 тисяч примірників на території Ра-
дянського Союзу серед цивільного населення та у лавах Червоної армії 
з дозволу керівних органів радянської влади. Часопис не відзначався 
ідеологічною монополією, уніфікацією форм і способів діяльності ко-
мунікаційних каналів, маніпулятивним характером інформації. Перші 
номери видання вийшли друком у травні 1942 р. Газета спочатку ви-
ходила в Куйбишеві, куди восени 1941 р. були евакуйовані з Москви 
деякі радянські наркомати, у тому числі іноземних справ, і посольства 
закордонних держав. А з липня 1943 р. (після повернення їх на попе-
реднє місце) видавалася в Москві – щотижня у неділю. Статті писали 
англійські журналісти, відповідальним редактором був прес-аташе Бри-
танського посольства в СРСР. 

“Британский союзник” виходив і після закінчення Другої світової 
війни. У післявоєнний час на шпальтах часопису публікувалися статті, 
присвячені радянсько-британським відносинам, розповідалося про ві-
зити представників англійської влади в СРСР. Немало місця у виданні 
приділялося внутрішнім політичним подіям у Великобританії та її від-
носинам з іншими державами. Висвітлювались і проблеми воєнної іс-
торії. 

Важливо також відзначити, що в газеті не публікувались матеріа-
ли, які возвеличували постать Й. Сталіна. Таким чином, “Британский 
союзник” був чи не єдиною газетою в СРСР, не “зараженою” культом 
особи. Також часопис був майже не підвладний радянській цензурі. У 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 107

газеті завжди подавалося більше інформації, ніж у радянських видан-
нях або зведеннях Інформбюро. У 1949 р., на початковому етапі “хо-
лодної війни”, радянський уряд вирішив закрити газету через політичні 
протистояння між СРСР і Великобританією, що дедалі загострювали-
ся. Так перестав існувати унікальний часопис, завдяки якому радянські 
громадяни могли отримувати багато цікавої інформації про життя в 
капіталістичній країні, кардинально відмінної за суспільно-політичним 
ладом і світосприйняттям, а також діставати “враження про переваги 
побуту, культури та “демократії” в “британській співдружності націй” 
у порівнянні з радянським”4.

“Британский союзник” характеризується сталістю форми, яка по-
при певні зміни не зазнала істотних модифікацій упродовж усього 
періоду існування газети. Формат “Британского союзника” становив 
39,4×28,7 см (з 1944 р. – 41,2×31,5 см). Оформлювалося видання досить 
стримано. Кількість сторінок варіювалася від восьми до дванадцяти. 
Кожна сторінка газети зазвичай складалася з чотирьох-п’яти колонок, 
при цьому найбільшу увагу редакція приділяла оформленню першої 
шпальти видання, у якій подавався інформаційно-хронікальний мате-
ріал. 

У структурному аспекті номери “Британского союзника” становили 
складний комплекс матеріалів, кожна зі складових частин якого мала 
певне смислове навантаження. Для орієнтування в матеріалах номера 
була запроваджена рубрикація. Проте число рубрик час від часу змі-
нювалося – переважно це залежало від актуальності поданих текстів-
інформативів. Містилися в “Британском союзнике” розділи, які висвіт-
лювали найрізноманітніші питання науки, культури та спорту. Газета 
друкувала пізнавальні матеріали про англійську культуру, повсякденне 
життя англійців, публікувала твори британських письменників тощо. 
Постійними залишалися такі рубрики: “Події тижня” або “Огляд подій 
за тиждень”, “Державний устрій Британії”, “Огляд британської преси” 
тощо5.

Серед засобів поліграфії, що використовувалися при оформленні 
газети, одне з провідних місць належало заголовку, який виділявся 
свої ми розмірами та стилем написання. Характерна прикмета заголо-
вків − виразність та лаконічність: вони підкреслювали основну думку 
або окрему деталь статті, яка наводилася нижче. Зазвичай стаття супро-
воджувалася кількома підзаголовками, а також своєрідною інформа-
ційною “легендою”: званням, посадою (або місцем роботи) дописувача 
(кореспондента, автора статті). У багатьох випадках газетні публікації 
містили “координати” першоджерел надрукованих матеріалів. 

Газета “Британский союзник” − багатопланове історичне джерело, 
специфічною особливістю якого є комплексний характер подачі ін-
формації як за змістом, так і за формою. Видання друкує різноманітні 
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свідчення про події на фронтах Другої світової війни, матеріали про 
соціальний і політичний устрій Великобританії, економічну історію, 
повідомлення про наукові та культурні події, інформацію про повсяк-
денне життя та побут. Часопис відзначається оперативністю подання 
матеріалів про події, безпосередністю відображення останніх, що під-
вищує його джерельну цінність. Попри змістову різноманітність мате-
ріалів “Британського союзника” є те, що їх об’єднує, а саме: опера-
тивне відображення певного факту дійсності. Особливістю газети як 
удокументованого наративу є хронологічне відтворення подій: дослід-
ник має можливість спостерігати за історичним процесом у часовому 
розвитку. Розрізнені факти, висвітлені в часописі, дають змогу історику 
реконструювати достатньо повну та правильну картину минулого.

Доцільною видається потреба систематизувати комплекс закарбо-
ваних на шпальтах “Британского союзника” історичних джерел за ви-
довими ознаками та відповідними критеріями. Зокрема, згідно з вибу-
дуваними у світовій та вітчизняній джерелознавчій науці загальними 
принципами систематизації джерельного масиву можна виокремити 
такі групи матеріалів часопису6:

– за інформаційним потенціалом: писемні та зображальні джере-
ла. Писемні джерела поділяються на документи офіційного по-
ходження, оповідні джерела, джерела особового походження. 
Корпус зображальних джерел, розміщених на сторінках газети, 
доречно розподілити на зображально-художні, зображально-гра-
фічні та зображально-натуральні;

– за джерелами надходження інформації: передрук інформації з ін-
ших газет і журналів, а саме: “Дейлі Телеграф”, “Еркрафт Про-
дакшен”, “Парейд”, “Таймс”, “Торонто Сатерді Найт”, “Флайт” 
тощо; повідомлення власних кореспондентів і дописувачів зазви-
чай характеризуються детальним викладом подій, великим інфор-
мативним насиченням;

– за змістом: військові, міжнародні, суспільно-політичні, соціаль-
но-економічні, культурні, технічні, наукові;

– за жанром: інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні.
Кожна з виокремлених груп матеріалів має свою інформативну цін-

ність і джерельний потенціал, які визначаються видовою належністю 
документалістики, її змістом і формою. Таким чином, проведена істо-
рико-джерелознавча характеристика часопису “Британский союзник” у 
теоретичному вимірі дозволяє встановити визначальні риси цього ви-
дання, які сформувалися під дією певних історичних умов.

Вагома складова історико-джерелознавчого дослідження – аналіз 
змістовного компоненту інформативно-текстового поля “Британско-
го союзника” у практичній площині. Аналіз часопису за період 1942–
1949 рр. дозволив виявити численну добірку матеріалів, присвячених 
подіям і перебігу Другої світової війни. 
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Одним із найбільш репрезентативних сюжетів, задокументованих 
на шпальтах часопису, є висвітлення бойових дій на різних ділянках 
фронту. Звичайно, основна інформація, особливо до літа 1944 р., була 
спрямована на аналіз боїв на теренах Азії та Африки7. Відкриття Дру-
гого фронту в Європі знайшло оперативне висвітлення на сторінках 
“Британского союзника”. З’явилися як загальні розвідки з військово-
тео ретичних питань щодо висадки військ союзників на території 
Франції, Італії та інших держав8, так і ґрунтовні аналітичні статті про 
перебіг подій на цих фронтових ділянках Другої світової війни9. До-
сить значний відсоток статей був присвячений новій техніці та зброї, 
що впроваджувалася в збройних силах Великобританії, особливостям 
застосування окремих родів військ під час збройних конфліктів, по-
всякденню британської армії10. Газета друкувала й різноманітні статті 
біографічного штибу – про очільників військ союзників, солдатів та 
офіцерів британської та канадської армій, які відзначилися в боях11. 

Особливий сюжет бойових дій на європейському театрі Другої сві-
тової війни, поданий у часописному вимірі, – бомбардування авіацією 
союзницьких військ населених пунктів Німеччини12.

Упродовж Другої світової війни британські острови значно потер-
пали від бомбардувань німецького люфтваффе та обстрілів “літаючими 
бомбами”. Ця проблема детально висвітлювалася на шпальтах часопи-
су. Друкувалися як статті про руйнування міст і містечок Англії, так і 
матеріали про подолання його наслідків та протидію ворожим акціям 
гітлерівської армії13. З’являлися й розлогі дописи про німецькі ракетні 
снаряди “Фау”14.

Газета значну увагу приділяла проблемам ленд-лізу. Детальні 
статистично-облікові дані наводилися як в оглядових статтях, так і в 
офіційних виступах прем’єр-міністра Великобританії15. На сторінках 
часопису висвітлювались питання допомоги англійських громадських 
організацій населенню Радянського Союзу16.

Тривалий час “Британский союзник” не публікував відомості про 
доставку в СРСР північним маршрутом вантажів від союзників, у тому 
числі й з Англії. Лише стисло, побіжно, дотримуючись конспірації, ча-
сопис натякав про смертельну небезпеку, що чигала на команди тор-
говельних суден і ескорти в холодних водах Північної Атлантики. Де-
тально про героїзм конвоїв газета почала розповідати взимку 1943 р. 
Видання регулярно публікувало відомості про нагородження британ-
ських моряків, які доставляли військові вантажі в СРСР. Публікації по-
давалися й у наступні роки17.

Чільне місце на сторінках тижневика відводилося проблемі міжна-
родних відносин та британсько-радянським взаєминам. Публікувались 
як загальні оглядові статті, так і офіційні документи18.

Ще однією важливою темою, що висвітлювалась на сторінках 
“Британского союзника”, було соціально-економічне життя у Велико-
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британії. Газета інформувала читачів про мітинги та зібрання в міс-
тах Англії, характеризувала побут і дозвілля англійських робітників. 
Не менше уваги приділяв часопис жіночій праці в роки війни. Значна 
частина англійок працездатного віку відбувала службу у збройних си-
лах – у Допоміжній територіальній службі, у Жіночому допоміжному 
повітряному корпусі, Жіночому королівському військово-морському 
корпусі (подібних формувань у СРСР не було). У сільському господар-
стві працювала Жіноча землеробська армія. Колишні домогосподарки, 
працівниці торгівлі та сервісу замінили чоловіків у промисловості. Пе-
ріодичне видання не тільки висвітлювало розвиток подій, а й комен-
тувало їх, що дає можливість зробити деякі висновки про еволюцію 
соціально-господарського життя. З ґрунтовним аналізом економічного 
стану країни в часописі виступали профільні міністри19. 

У газеті публікувалися численні матеріали з історії культури, техні-
ки та науки, подавалися новини в галузі освіти, бібліографічні огляди. 
Нерідко відомі англійські письменники, наприклад Дж. Прістлі, писали 
статті спеціально для “Британского союзника”. Стежило пресове видан-
ня і за розвитком спорту та фізичної культури20. Газета “Британский со-
юзник” систематично вміщувала статті про нагородну систему Велико-
британії21.

Зрозуміло, за межами цієї статті залишилося ще багато сюжетів, 
висвітлених на шпальтах часопису, котрі дозволяють реконструювати 
багатоаспектну історію Другої світової війни.

З досвіду дослідження такого унікального історичного джерельно-
го комплексу, як газета “Британский союзник”, хотілося б висловити 
кілька міркувань. По-перше, під час використання документально-ін-
формативного джерела в лабораторіях історієписання слід підходити 
до таких документів комплексно, поєднуючи їх з іншими сегментами 
джерельної бази Другої світової війни. По-друге, газетний матеріал має 
стати міцним фундаментом і для різноманітних музеєзнавчих вислідів 
як вагомий елемент комплексної структури науково-музейної комуні-
кації та інтерпретації історичних фактів.

Отже, тижневик “Британский союзник” (1942–1949 рр.) – це уні-
кальне й надзвичайно цінне комплексне джерело для вивчення різнома-
нітних складників історії Другої світової війни. За відповідного критич-
ного ставлення до часопису можна розкрити багато невідомих сторінок 
воєнної історії, розвінчати окремі усталені міфологеми та стереотипи 
доказово та обґрунтовано проаналізувати історичні події періоду во-
єнного лихоліття. При цьому видання вирізняється високим ступенем 
достовірності інформації, оскільки досить оперативно відгукувалося на 
головні події в країні та світі, а читачі мали можливість зіставити їх 
із реальною дійсністю. Часописні тексти-джерела висвітлюють міжна-
родне життя, особливості радянсько-британських відносин, суспільно-
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політичне, соціально-економічне та культурне життя Великобританії, 
відтворюють етапи бойових дій на африканському, азійському та євро-
пейському театрах Другої світової війни. 

Актуальним завданням залишається подальший джерелознавчий 
“збір” текстів-інформантів часопису за окремими темаріями воєнного 
буття, введення до наукового обігу каталогізованого та анотованого по-
кажчика матеріалів “Британского союзника”. Усе це слугуватиме по-
дальшому збагаченню джерельної бази з історії Другої світової війни, 
її актуалізації та апробації в історіографічному процесі.
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Проанализировано газету “Британский союзник” как уникальный источник 
изучения истории Второй мировой войны, осуществлено комплексное иссле-
дование газеты, выяснено классификацию, направ ленность, особенности и со-
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дер жательный компонент помещенных материалов, при помощи источнико-
вед ческого анализа определено их информационные возможности. 

ключевые слова: Вторая мировая война; “Британский союзник”; Мемо-
риальный комплекс “Национальный музей истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов”; исторический источник; газета; периодическое изда-
ние.

there is analyzed the “Britanskiy Soyuznik” newspaper as the unique source 
of studying of the history of the Second World War; made the complex research 
of the newspaper, clarified the classification, the direction; the peculiarities and the 
content of published materials, due to the source analysis there is defined its infor-
mational potential.

Keywords: the Second World War; the “Britanskiy Soyuznik” newspaper; 
the Memorial Complex “the national Museum of History of the Great World War 
of 1941–1945 years”; the historical source; the newspaper; the issue.
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удк [930.253:94](477.82)"1920/1939"

Ю. в. крамар*

україНсько-польські взаємовідНосиНи
На волиНі у міжвоєННий період 

(за документами державного архіву волинської області)

На основі документів, що зберігаються у фондах Державного архіву Во-
линської області, висвітлюються окремі аспекти українсько-польських між-
національних стосунків на Волині у 1920–1930 рр.

ключові слова: Волинь; українсько-польські взаємовідносини; державна 
асиміляція; воєводська адміністрація.

На сучасному етапі, коли Україна та Польща є важливими страте-
гічними партнерами в Європі, коли відбувається поглиблення контактів 
в економічній, політичній, культурній сферах між нашими народами, 
певною перешкодою залишається недостатньо досліджена історія укра-
їнсько-польського співжиття у 1920–1930-і роки минулого століття, по-
значена суперечливими і складними взаєминами між двома народами.

До недавнього часу і вітчизняні, і польські історики часто акцен-
тували увагу на тих проблемах міжвоєнної історії, які сприяли погли-
бленню конфронтації у міжнаціональних відносинах 20–30-х рр. ХХ ст. 
У той же час серед історичних досліджень останніх років мало публіка-
цій, що висвітлюють спроби порозуміння поляків і українців, пошуки 
шляхів співпраці обох народів. Це зумовлює необхідність поглибленого 
аналізу основних напрямів українсько-польського співжиття у міжво-
єнну добу, методів і форм реалізації державної політики Польщі щодо 
українців, котрі населяли східні терени Другої Речі Посполитої. Метою 
статті є висвітлення окремих аспектів українсько-польських міжнаціо-
нальних стосунків на Волині у міжвоєнний період на основі докумен-
тів, що зберігаються у фондах Державного архіву Волинської області.

Головний масив документів для вивчення зазначеної проблеми зо-
середжений в матеріалах фонду 46 (Волинське воєводське управління). 
Це передовсім циркуляри, накази, розпорядження воєводського управ-
ління, протоколи засідань керівників органів виконавчої влади І та ІІ 
інстанцій воєводства, протоколи з’їздів старост, засідань воєводської 
ради і органів місцевого самоврядування. Цікаві факти містять річні 
звіти воєводи про політичне і економічне становище у воєводстві. Ці 

* Крамар Юрій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент ка фед-
ри історії стародавнього світу та середніх віків Східноєвропейського націо-
нального університету ім. Лесі Українки.
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матеріали доповнюються звітами воєводської та повітових команд дер-
жавної поліції про суспільно-політичну ситуацію в окремих повітах 
воєводства. Певні труднощі в роботі з цими документами зумовлені 
тим, що документальні матеріали воєводського управління збереглися 
не повністю, а тому часом є фрагментарними.

Цінні відомості про український національний рух в Польщі, про 
діяльність українських політичних партій і громадських організацій на 
терені Волинського воєводства містять матеріали фонду 1 (Волинська 
воєводська команда державної поліції), фонду 36 (Луцьке повітове ста-
роство), фонду 45 (Луцька повітова команда державної поліції), фонду 
58 (Цивільне управління земель Волинських і фронту Подільського), 
фондів 60 (Українська парламентарна репрезентація на Волині) та 198 
(Луцька окружна управа Волинського українського об’єднання (ВУО).

Важливим джерелом для вивчення проблеми є також матеріали 
українських і польських періодичних видань, що зберігаються у фондах 
архіву (“Українська Нива”, “Діло”, “Biuletyn polsko-ukraiński”, “Gazeta 
Polska”, “Gazeta Warszawska”, “Kurier Wołyński”, “Przegląd Wołyński”, 
“Wiadomości Ukraińskie”, “Wołyń”, “Ziemia Wołyńska”). Аналіз періоди-
ки дає змогу простежити зміни у політичному житті на Волині 20–30-х 
років і ставлення представників окремих суспільних груп до подій міс-
цевого та загальнодержавного рівнів.

Входження території Західної Волині до складу Другої Речі Поспо-
литої відбулось на підставі умов Ризького мирного договору, підписа-
ного 18 березня 1921 року між Польщею, з одного боку, та Радянською 
Росією і Україною – з іншого1. 14 березня 1923 року Рада послів Антан-
ти визнала суверенітет Польщі над Східною Галичиною. Таким чином, 
територія українських земель, віднесених до Другої Речі Посполитої, 
становила 125,7 тис.кв.км, де проживало близько 5 млн українців.

Серед східних воєводств Речі Посполитої Волинь відзначалася 
специфікою укладу політичних, економічних, національних і міжкон-
фесійних стосунків. Волинське воєводство з центром у Луцьку було 
утворене 1 березня 1921 року. На час входження воєводства до складу 
Другої Речі Посполитої на території дев’яти його повітів проживало 1 
437 907 жителів2. Наприкінці 1930 р. внаслідок адміністративних змін 
кількість повітів воєводства зросла до 11, а загальна чисельність насе-
лення Волинського воєводства збільшилась до 2 млн. 85 тис. жителів. 
Ці дані підтверджуються статистичними документами, що містяться у 
звітах воєводського управління про соціально-економічну ситуацію в 
краї, а також матеріалами загальнопольських переписів населення 1921 
та 1931 років3.

Досить неоднорідним був національний склад населення Волин-
ського воєводства. На початку 1920-х років тут мешкали представники 
близько 34 націй і народностей. Переважну більшість мешканців воє-
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водства, за даними перепису 1921 року, становили українці. З-поміж 
1 437 907 жителів Волині їх налічувалось 983 596 осіб, або 68 % від 
загалу. Другою за чисельністю національною групою були поляки – 
240 922 осіб (16,7 % жителів)4. 

Поряд із поляками і українцями помітне місце у національній струк-
турі Волині займали євреї. За даними перепису 1931 року, їх на терені 
воєводства проживало 205 545 осіб, або 9,9 % від усього населення 
воєводства. Євреї мешкали, головним чином, у містах, де їх відсоток 
нерідко сягав 50. Значну частину жителів міст складали також росіяни. 
З 23 387 осіб російської національності, котрі у 1931 році проживали 
у воєводстві, 13.5 тис. були городянами. Чеські та німецькі колоністи 
становили на Волині не більше 3,6 % її населення.

Незважаючи на те, що переважна більшість мешканців воєводства 
не були поляками, на початку 1920-х років правлячий табір народо-
вої демократії здійснював щодо національних меншин (в тому числі 
українців) політику національної асиміляції. Це призвело до різкого за-
гострення польсько-українських стосунків у регіоні.

В інтересах “зміцнення польської державності” представники на-
ціональних меншин (майже 80 відсотків жителів воєводства) не допус-
калися до органів державного управління, в адміністративному апараті 
їх налічувалось одиниці. Лише той, хто давав гарантію лояльності, міг 
займати другорядні посади. Українці, наприклад, взагалі не могли пра-
цювати в установах зв’язку та на залізниці.

Важливу роль у процесі інтеграції Волині до складу Польщі відігра-
вала економічна політика польського уряду. За рівнем господарського 
розвитку Волинське воєводство було одним із найвідсталіших регіонів 
держави. Значні воєнні руйнування, спричинені Першою світовою вій-
ною, віддаленість воєводства від основних промислових центрів кра-
їни, важка економічна ситуація в самій Польщі зумовлювали низьку 
інвестиційну активність держави на Волині у перші роки її перебуван-
ня у складі Речі Посполитої. Лише з середини 1920-х років намітились 
певні зрушення.

Однією з найбільш актуальних соціально-економічних проблем 
Другої Речі Посполитої було аграрне питання. Воно набувало особли-
вої гостроти у її східних регіонах, зокрема на Волині, 88 % населення 
якої проживали у сільській місцевості. 

10 липня 1919 року сейм ухвалив проект “Основ земельної ре-
форми”. Цей правовий акт передбачав щорiчне надання державою 
200 тис. га землi для перебудови аграрного устрою. На пiдставi закону 
вiд 17 грудня 1920 року у власнiсть держави переходили усi колишнi 
державнi землi Росiйської iмперiї, землi царської династiї i Селянсько-
го банку, а також господарства, власники яких під час Першої свiтової 
вiйни емiгрували i не повернулися до своїх маєткiв5. Ця земля, за ви-
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нятком лiсових масивiв i угiдь, призначалася для вiйськових осадникiв 
i цивiльних колонiстiв. На Волинi вже до сiчня 1923 року їм було 
видiлено 111,7 тис. га земель, на яких розмістилося 3541 осадницьке 
господарство6. Однак цi заходи не зменшили гостроти аграрної про-
блеми, а навпаки загострили її.

На початку 1920-х рокiв широкого розповсюдження у Волинському 
воєводствi набули численні випадки підпалів панських і осадницьких 
маєтків. У звіті Волинської воєводської команди державної поліції від 
6 жовтня 1922 р. читаємо: “Одним із способів ведення ворожої агітації 
слід відзначити… терор і підпали будинків війтів і солтисів за їхню 
лояльність щодо Польської держави… Серед випадків саботажу – під-
пали скирд соломи (с. Заболоття Володимирського повіту), триразове 
нищення телефонного кабелю (Кременецький повіт)… Про загрозливу 
ситуацію свідчать і факти бойових українських відділів: в с. Тростя-
нець Луцького повіту створено штурмовий курінь, завдання якого по-
лягає у знищенні постерунків поліції і терор щодо органів державної 
влади. На теренах Рівненського та Острозького повітів існують бойові 
відділи, які мають у своєму розпорядженні 40 малих карабінів та кілька 
автоматичних карабінів. В них активну участь беруть члени Просвіт. 
Все це свідчить про вкрай вороже ставлення місцевого українського 
населення до польської державності”7. В іншому документі фонду 1 
(Волинська воєводська команда державної поліції), датованому листо-
падом 1922 р., йдеться: “зафіксовано чотири випадки підпалів госпо-
дарств польських громадян (Острозький, Дубнівський, Кременецький 
повіти). Всі вони мають характер українського саботажу, який набирає 
обертів і набуває щораз грізних проявів на терені воєводства”8.

Лише за три мiсяцi наступного 1923 року у воєводствi було заре-
єстровано 78 пiдпалiв панських i осадницьких маєткiв9. Рух користу-
вався щораз ширшою пiдтримкою мiсцевого населення i загрожував 
вiдривом схiдних теренiв вiд Польщi. Це змушені були визнати і пред-
ставники місцевої польської адміністрації. У 1922 році волинський во-
євода Тадеуш Двораковський констатував, що “полонізаційна політика 
на терені Волині не має жодних шансів [...], оскільки маємо проти себе 
80 % русинів” (українців – Ю. К.)10. 

Ще більшу конфронтацію у польсько-українських відносинах спри-
чинили так звані “кресові закони” від 31 липня 1924 року. Реалізація 
закону про організацію шкільництва на східних теренах Речі Пополитої 
фактично призвела до ліквідації шкіл з українською мовою викладання 
на Волині. Лише упродовж 1924/25 навчального року тут було закрито 
301 українську школу11. 

Посиленню напруження у польсько-українських стосунках початку 
1920-х років на Волині сприяло неврегульоване становище православ-
ної церкви, яка після проголошення польської державності довший час 
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зберігала залежність від Московського патріархату. Релігійне питання 
ускладнювалось й тим, що римо-католицьке духовенство наполегли-
во вимагало від офіційної влади повернення католикам тих церковних 
об’єктів, які свого часу були передані православним. Це здебільшого 
поглиблювало міжконфесійні конфлікти на території воєводства.

Таким чином, упродовж першої половини 1920-х років польська 
влада здійснювала на Волині відверто дискримінаційну політику щодо 
українського населення. Це викликало повсюдний опір волинських 
українців і призводило до загострення міжнаціональних стосунків. Не-
приязне ставлення місцевого населення до поляків і польської держав-
ності стало помітною перешкодою на шляху реалізації мети, яку ставив 
уряд щодо Волині – повної інтеграції цієї території до складу Речі По-
сполитої.

На ґрунті загального невдоволення політикою польського уряду 
на Волині поступово формувався український національний рух, який 
мав яскраво виражений антипольський характер. Поштовхом до полі-
тичної самоорганізації волинських українців стала виборча кампанія 
1922 року. 

Вибори до сейму та сенату, що відбулись 5 і 12 листопада 1922 року, 
показали досить неочікувані результати. На Волині депутатські манда-
ти до сейму здобули 12 українців. Натомість жоден польський канди-
дат не був обраний до парламенту. 22 листопада 1922 року на зборах 
українських послів і сенаторів, що відбулись у Ковелі, була створена 
Українська парламентарна репрезентація (УПР). Її першим головою 
став А. Васильчук.

Участь українців Волині у парламентській кампанії 1922 року і 
подальша діяльність Українського парламентського представництва в 
сеймі Другої Речі Посполитої стала першим досвідом їх політичної са-
моорганізації. З того часу на Волині помітно активізувалось українське 
громадсько-політичне життя. У воєводстві починають діяти численні 
політичні партії, локальні організації з найрізноманітнішими програма-
ми і методами діяльності.

Найсильнішими на початку 1920-х років були позиції партій лівого 
спрямування. Прорадянські симпатії значної частини українців сприя-
ли поширенню впливів Комуністичної партії Західної України, Укра-
їнського селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання (Сельроб), 
Української соціалістичної радикальної партії (УСРП). З-поміж партій 
національно-демократичного спрямування в другій половині 1920- х ро-
ків вирізняється одна з найсильніших політичних сил Західної України 
у міжвоєнний період – Українське національно-демократичне об’єд-
нання (УНДО). З моменту свого виникнення УНДО намагалося поши-
рити свій вплив на північно-східні землі Речі Посполитої і, зокрема, 
на Волинь. Партія здійснювала тут активну пропагандистську роботу, 
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скликаючи народні віча, селянські сходи, на яких порушувались полі-
тичні, культурно-освітні, релігійні проблеми місцевих українців.

Наприкінці 1920-х років жодна з польських політичних партій Во-
лині не посідала домінуючих позицій в середовищі місцевих поляків і 
за своїми впливами не могла зрівнятися з українськими політичними 
організаціями. Свідченням цього стала поразка поляків на виборах до 
органів місцевого самоврядування 1927 року, коли до гмінних рад було 
обрано 649 українців (72,5 %) і лише 204 поляки (21,2 %)12.

Певна радикалізація українського національного життя на Волині 
була реакцією українців на відверто дискримінаційну політику поль-
ської влади на початку 1920-х років. Стало очевидним, що політика 
національної асиміляції зазнала невдачі.

Після травневого перевороту 1926 року і приходу до влади при-
хильників Ю. Пілсудського урядові кола Польщі закликали до гнучкі-
шої політики у національному питанні. Пропонований “пілсудчиками” 
курс політики в українському питанні спрямовувався у бік державної 
асиміляції при збереженні кінцевої мети – національної асиміляції укра-
їнської меншини. Суть політики державної асиміляції полягала в тому, 
щоб шляхом певних поступок добитися лояльного ставлення українців 
до Польської держави. Запропонована “санацією” національна програ-
ма передбачала толерантнішу мовну, релігійну і освітню політику, до-
пускала українців на окремі державні і самоврядні посади, передбачала 
фінансову допомогу господарським інституціям.

Лібералізація польської політики в українському питанні стала 
причиною появи так званого “волинського експерименту”, реалізато-
ром якого у 1928–1938 роках був воєвода Генрик Юзевський.

Перші начерки своєї “волинської програми” Г. Юзевський виголо-
сив на з’їзді послів і сенаторів Волині 20 серпня 1928 року, що відбувся 
у Луцьку13. Його виступ став своєрідною політичною декларацією но-
вої польської адміністрації, яка започатковувала “нову політику” поль-
сько-українського зближення на Волині.

Запропонована воєводою Г. Юзевським політика “добровільної 
та щи рої співпраці” поляків і українців на Волині мала на меті зняття 
поль сько-українських протиріч і створення умов для співжиття обох на-
родів у рамках польської державності. При цьому воєвода не виключав 
у май бутньому можливості розширення “волинського експерименту” 
на всю територію “східних кресів”. Цим терміном воєвода окреслював 
регіон, який охоплював чотири східних воєводства Речі Посполитої: 
Віленське, Новогрудське, Поліське і Волинське, а також частину Біло-
стоцького воєводства.

 Керівники саме цих воєводств зібралися на початку грудня 1929 ро-
ку в Луцьку на нараду, зініційовану Г. Юзевським. На ній волинський 
воєвода виступив із доповіддю, в якій подав тези “волинської програ-
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ми”. Низка документів Держархіву Волинської обл., що висвітлюють 
перебіг наради воєвод східних воєводств у Луцьку, зберігаються у фон-
ді 46 (Волинське воєводське управління). На особливу увагу як доку-
мент, що висвітлює політичні цілі “волинської політики”, заслуговує 
“Протокол конференції воєвод східних воєводств Польщі”14. В ньому 
йдеться про те, що стратегічна мета політики, яку мала реалізовувати 
воєводська адміністрація на чолі з Г. Юзевським, полягала в тому, аби 
шляхом політичної асиміляції українського населення Волині добити-
ся найтіснішої інтеграції цього регіону з Річчю Посполитою. Для до-
сягнення цієї мети програма Г. Юзевського передбачала низку заходів, 
реалізація яких призвела б до радикальної зміни характеру польсько-
українських взаємин на Волині. Їх суттю повинна була стати співпраця 
представників обох національностей в усіх галузях політичного, еконо-
мічного, культурно-освітнього життя. 

Важливе місце у “волинській програмі” займала проблема ізоляції 
Волині від політичних впливів Східної Галичини. На думку воєводи, 
українців зі Східної Галичини в жодному разі не можна було ототож-
нювати з українцями з “польської Волині”, причому не лише з огляду 
на економічні та культурні відмінності обох теренів, а, в першу чергу, 
у зв’язку з їх різною політичною орієнтацією. Воєвода застерігав, що 
будь-які контакти волинських і галицьких українців були б дуже небез-
печні для Волині. Так народжувалась доктрина “сокальського кордо-
ну”, яка незабаром стане визначальним фактором у формуванні поль-
сько-українських стосунків на східних теренах Другої Речі Посполитої.

Діяльність польської адміністрації у напрямку реалізації програми 
державної асиміляції на Волині умовно можна поділити на два періоди. 
На першому етапі головна увага воєводської адміністрації зосереджу-
валась на ліквідації впливів радикальних українських організацій, осо-
бливо тих, чиї центральні осередки знаходилися у Східній Галичині. 
Мова йшла про політичну ізоляцію Волині від впливів “галицького 
українізму”. Тому колишній австро-російський державний кордон (так 
званий “сокальський кордон”) поступово перетворився з територіаль-
ного в політико-адміністративний.

У першу чергу переслідувань зазнали ті українські політичні сили, 
центральні осередки яких перебували в Галичині. В жовтні 1930 року 
поліція здійснила арешти відомих діячів УНДО, провідників україн-
ського коопе ративного руху на терені Луцького і Рівненського повітів. 
На початку 30-х років переслідувань зазнало культурно-освітницьке 
товариство “Просвіта”. Кульмінаційним періодом у розвої цього това-
риства на Волині стали 1928–1929 роки. На ту пору на терені воєвод-
ства налічувалося загалом 640 організаційних осередків “Просвіт”, які 
об’єднували 16 700 членів15. Це була одна з найвпливовіших україн-
ських організацій Волині.
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З призначенням воєводи Г. Юзевського на Волинь адміністративні 
репресії щодо “Просвіт” значно посилилися. Лише у 1928 році було 
ліквідовано 318 осередків товариства16. В цьому ж році “Просвіти” зму-
шені були припинити своє існування у Рівненському, Ковельському і 
Дубнівському повітах, а в наступному – у Володимирському повіті. До 
середини 30-х років адміністрація Г. Юзевського ліквідувала більшість 
осередків “Просвіт” на Волині. У 1935 році їх залишилося лише 7.

Антиукраїнські репресії польської адміністрації на Волині значно 
послабили позиції незалежницьких і прокомуністичних партій. Одно-
часно з ліквідацією впливів українських партій, які неприхильно ста-
вилися до польської державності, йшла підготовка до створення ново-
го типу організацій, де б реалізовувались гасла польсько-української 
співраці.

Переважна більшість “санаційних” політиків, в тому числі Г. Юзев-
ський, були твердо переконані в можливості розв’язання української 
проблеми в Польщі адміністративними методами. Однак оригіналь-
ність політичної концепції волинського воєводи полягала в тому, що 
він допускав можливість існування власного ідейно-політичного ке-
рівництва волинських українців. Свідченням цього стало створення в 
червні 1931 р. в Луцьку проурядової партії – Волинського українського 
об’єднання (ВУО). Інформацію про діяльність цієї політичної організа-
ції відбито в матеріалах фондів 60 (Українська парламентарна репре-
зентація на Волині), 198 (Луцька окружна управа Волинського укра-
їнського об’єднання (ВУО), а також на сторінках місцевого часопису 
“Українська Нива”. Редактором останнього був П. Певний, котрий од-
ночасно очолював ВУО.

Виникнення Об’єднання знаменувало початок другого етапу реа-
лізації “волинського експерименту”. Головне завдання партії Г. Юзев-
ський вбачав у створенні політичного апарату, який би дав можливість 
керувати настроями широких верств українського селянства. ВУО за 
підтримки воєводської адміністрації досить швидко утворило свої пер-
винні осередки на місцях (“Просвітянські Хати”, “Рідні Хати”, “Народ-
ні Хори ВУО”). Проте, незважаючи на кількісне зростання партії, їй не 
вдалося здобути широкої соціальної підтримки. Свідченням цього ста-
ло те, що переважна більшість українського населення Волині віддава-
ла перевагу іншим політичним партіям або ж залишалася аполітичною. 
Провідні діячі ВУО (П. Певний, С. Тимошенко, С. Скрипник, М. Бура, 
В. Сегейда) являли собою українську політичну еміграцію (колишні 
діячі Української Народної Республіки – УНР) і не мали авторитету 
серед місцевих українців.

Важливу роль в процесі асиміляції українського населення воєвод-
ська адміністрація відводила змішаним за національним складом ор-
ганізаціям (“Волинський союз сільської молоді”, кооперативний союз 
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“Гурт”, “Товариство сільськогосподарських організацій і гуртків”). Їх-
німи членами переважно були поляки і українці. За задумом воєводи, ці 
організації мали охопити весь спектр суспільно-політичного життя воє-
водства, починаючи від територіального самоврядування, молодіжних 
організацій, сільськогосподарських товариств, польсько-українських 
кооперативів і закінчуючи регіональною парламентською групою Без-
партійного Блоку співпраці з урядом. Щоправда, реальна політична 
вага цих організацій була мінімальною. Незважаючи на численні де-
кларації воєводи, українці не набрали великої кількості місць навіть у 
територіальному самоврядуванні, де упродовж 1930-х років збільши-
лось представництво поляків.

Важливим інструментом інтеграційної програми була соціально-
економічна політика воєводської адміністрації. Головна увага воєво-
ди зосереджувалась навколо проблеми перебудови аграрного устрою 
краю. Заходи місцевої влади щодо впорядкування селянського земле-
користування дали змогу забезпечити відносне зростання і зміцнення 
селянських господарств, підвищити їх продуктивність. У ході аграрної 
реформи значна частина земель розпарцельованих маєтків перейшла 
до рук українського селянства, що дало змогу частково послабити со-
ціальне напруження у воєводстві17. Однак великий відсоток українців 
серед нових власників господарств був зумовлений не стільки про-
українською політикою воєводської адміністрації, скільки національ-
ним складом населення Волині. Слід відзначити й активну діяльність 
місцевої влади задля залучення державних інвестицій, спрямування їх 
на економічне піднесення одного з найвідсталіших регіонів Речі Поспо-
литої. Детальна інформація про соціально-економічний стан воєводства 
міститься у щорічних звітах воєводи, що надсилались до Міністерства 
внутрішніх справ. Ці документи зберігаються у фонді 46 Держархіву 
Волинської обл.

Сприяти процесам асиміляції волинських українців мала відповід-
ним чином спрямована освітня та конфесійна політика місцевої адміні-
страції. Метою освітньої політики воєводи була поступова полонізація 
шкільництва шляхом його утраквізації: викладання у польських шко-
лах української мови як предмета. Такий тип шкіл упродовж 1930-х ро-
ків домінував у структурі початкової освіти на Волині, однак діяльність 
воєводи в сфері освіти спричинила подальший занепад українського 
шкільництва на Волині. Яскравим свідченням цього стало зменшення 
кількості шкіл з українською мовою викладання. У 1937/38 н.р. їх на 
Волині налічувалося лише 8, що становило 0,4 % від загальної кількос-
ті початкових шкіл. У той же час тут діяло 22 школи з чеською мовою 
викладання, 50 – з єврейською і 66 – з німецькою18. Низьким залишався 
відсоток дітей-українців, охоплених системою початкової освіти. 

Важливим інструментом асиміляційної політики воєводської адмі-
ністрації була церква. З огляду на низький рівень національної свідомос-
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ті волинських українців належність до православної церкви була чи не 
єдиною ознакою їх національної ідентичності. Окрім того, православ’я 
воєвода розглядав як важливий елемент окремішності Волині від Схід-
ної Галичини. Аби перетворити православну церкву в Польщі на важ-
ливий чинник державної асиміляції “східних кресів”, Г. Юзевський рі-
шуче вимагав її українізації. На його думку, це дало б змогу, по-перше, 
усунути російські впливи з церкви, а по-друге, позитивно вплинути на 
формування лояльного ставлення українського православного населен-
ня до польської державності. У фонді 63 (Управа товариства прихиль-
ників православної освіти та охорони традицій православної віри імені 
Петра Могили) зберігаються матеріали, які висвітлюють процеси укра-
їнізації православної церкви на Волині у 1920–1930-х роках.

У другій половині 1930-х років політика польсько-українського 
зближення на Волині, яку здійснювала адміністрація Г. Юзевського, 
почала виявляти свою безперспективність. Помітнішими стають симп-
томи кризи “волинського експерименту”. Відтоді політика державної 
асиміляції зазнала істотних модифікацій і коригувань. Значні зміни у 
внутрішній політиці польської держави відбулись після смерті Ю. Піл-
судського. У національній політиці “санації” відбулися різкі зрушен-
ня вправо. Зростання ролі військових у суспільно-політичному житті 
держави, пропаганда політичними організаціями “пілсудчиків” нових 
форм польського тоталітаризму сприяли популяризації в Польщі на-
ціоналістичних ідей, посилили радикальні концепції розв’язання укра-
їнського питання. За цих умов помірковано-ліберальні проекти вре-
гулювання міжнаціональних відносин у Польській державі втрачали 
будь-який сенс.

Важливим аспектом політичної діяльності Г. Юзевського в пері-
од 1935–1938 років були його взаємини з вищим військовим керівни-
цтвом. Предметом особливої уваги військових була національна по-
літика, яка розглядалася ними, передовсім, як проблема зовнішньої і 
внутрішньої безпеки держави. У середині 1930-х років у зв’язку із зрос-
танням воєнної загрози в Європі польські військові закликали уряд до 
більш жорсткого курсу щодо національних меншин. Саме Міністерству 
військових справ були підпорядковані питання, пов’язані з проблемами 
національної політики.

Керівництво армії щораз наполегливіше висувало програму зміц-
нення польської присутності у всіх сферах суспільно-політичного, еко-
номічного і релігійного життя українців, започаткувавши на теренах 
східних воєводств Другої Речі Посполитої так звану ревіндикаційну 
акцію. Одним із її напрямів стало насильницьке “навернення” право-
славних українців на католицьку віру.

Ревіндикаційна кампанія розпочалася на Волині у другій половині 
1937 року. Передовсім вона стосувалася прикордонних повітів воєвод-
ства. Методи, які використовувалися для переведення православних 
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українців на католицьку віру, були найрізноманітнішими – від адміні-
стративного тиску до відвертого залякування і погроз. У багатьох ви-
падках селянам за зміну віри обіцяно додатковий наділ землі під час 
парцелярії, звільнення від податків, надання грошової допомоги, лікві-
дація боргів. Той, хто зголошувався перейти на римо-католицьку віру, 
аргументував свою позицію тим, що не хоче більше бути “кривдженим 
українцем”, а хоче стати поляком, людиною, яка має більше прав. 

Слід зауважити, що у ревіндикаційній кампанії на Волині активну 
участь брали збройні підрозділи Корпусу охорони прикордоння (КОП). 
Нерідко для того, щоб змусити православних зректись своєї віри, КОП 
використовував методи морального і матеріального тиску й шантажу19. 
Інформація про численні факти зловживань з боку силових органів у 
справі навернення православних українців на католицьку віру відкла-
лась в матеріалах фонду 1 (Волинська воєводська команда державної 
поліції).

Характерною рисою ревіндикаційного руху на Волині була його 
масовість: здійснювалося переведення на римо-католицьку віру цілих 
сіл. Особливо великого резонансу в усій Польщі набула справа насиль-
ницького переведення 19 грудня 1937 року близько 400 православних 
українців на римо-католицький обряд у с. Гриньки Крем’янецького 
повіту. Г. Юзевський звернувся із скаргою до Міністерства внутріш-
ніх справ про зловживання КОПу у прикордонних повітах воєводства. 
Воєвода звинуватив військо у застосуванні сили щодо православного 
населення Волині, відверто виступивши проти того курсу національної 
політики, який проводив польський уряд на східних теренах Речі По-
сполитої, починаючи з другої половини 1930-х рр. Цілком зрозуміло, 
що за цих умов відставка Г. Юзевського ставала лише питанням часу. 
Врешті в квітні 1938 року він був відкликаний з Волині і отримав нове 
призначення на посаду очільника воєводської адміністрації у Лодзі.

24 квітня 1938 року в залі воєводського управління відбулися збори 
представників громадських організацій з нагоди від’їзду Генрика Юзев-
ського. А вже наступного дня Луцьк зустрічав нового воєводу Олек-
сандра Гауке-Новака. Його призначення засигналізувало зміну курсу 
державної політики на Волині. У фонді 46 Держархіву Волинської обл. 
зберігається документ за назвою “Програма польської державної полі-
тики Волині”20. Документ, що містить майже тридцять сторінок тексту, 
був розроблений за ініціативи нового волинського воєводи і у лютому 
1939 року затверджений Міністерством внутрішніх справ Польщі. Зміст 
основних положень цього документа (припинення українізації право-
славної церкви, ліквідація всіх українських організацій на терені воєвод-
ства, закриття українських шкіл, в тому числі приватних) однозначно 
дають підстави охарактеризувати його як програму полонізації Волині.

Програма зміцнення польської присутності на Волині, реалізацію 
якої розпочала нова адміністрація на чолі з воєводою О. Гауке-Нова-
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ком, стала логічним завершенням еволюції поглядів “пілсудчиків” на 
українську проблему – від нереалізованої федералістської концепції 
державної асиміляції до інкорпоративного плану націонал-демократів. 
Усунення Г. Юзевського з посади волинського воєводи остаточно за-
свідчило кінець ліберального курсу в національній політиці “санації” і 
спричинило різке загострення українсько-польських взаємовідносин на 
Волині напередодні Другої світової війни.
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На основе документов, хранящихся в фондах Государственного архива 
Во лынской области, рассматриваются отдельные аспекты украинско-польских 
меж национальных взаимоотношений на Волыни в 1920–1930 гг.

ключевые слова: Волынь; украинско-польские взаимоотношения; госу-
дарст венная ассимиляция; воеводская администрация.

on the basis of the documents preserved in the fonds of the State Archives 
of Volyn Region there are highlighted some aspects of the Ukrainian and Polish 
international relationships on the Volyn in 1920–1930.

Keywords: Volyn; Ukrainian and Polish relationships; the State; the assimila-
tion; the provincial administration.
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удк [94:355.231.1]:930.253(477-25)"1849/1919"

т. о. булгакова*

історія розвитку київського
володимирського кадетського корпусу

(за документами державного архіву м. києва)
Висвітлюються питання створення, функціонування Київського Володи-

мирського кадетського корпусу, ролі його в системі освіти Російської імперії. 
Його становище під час революційних подій 1917–1919 рр. і періоду україн-
ського національно-визвольного руху.

ключові слова: військово-навчальний заклад; Київський кадетський кор-
пус; вихованці; успішність; викладачі; офіцери-вихователі; розпорядження.

Розвиток військової освіти в Російській імперії в XIX ст. і зокрема 
в Україні, яка на той час перебувала в її складі, є надзвичайно цікавою 
темою для дослідження, оскільки складається з багатьох аспектів, що 
потребують окремого вивчення. Одним із них є історія створення та 
функціонування Київського Володимирського кадетського корпусу. Її 
можна простежити, досліджуючи документи, що знаходяться в Держав-
ному архіві м. Києва. Київському кадетському корпусу присвячений 
окремий фонд, до якого належать 2520 справ, що охоплюють період з 
1849 до 1919 р. Серед документів фонду: накази, циркуляри Головного 
штабу військово-навчальних закладів, розпорядження, рапорти, контр-
акти; листування щодо заснування навчального закладу і будівництва 
приміщень, протоколи засідань педагогічної ради, виховного комітету; 
звіти про навчальну роботу, програми, кількість кадетів у відділеннях, 
їх успішність, річні звіти про стан дисципліни вихованців; фінансові 
звіти корпусу, атестаційні справи офіцерів-вихователів, викладачів та 
медичного персоналу тощо. На окрему увагу заслуговують докумен-
ти 1917–1919 рр., до них належать прокламації Київського комітету 
РСДРП(б), листування з органами влади Української Держави, їхні роз-
порядження до виконання тощо.

Мета статті – дослідити історію Київського кадетського корпусу, 
використовуючи документи Державного архіву м. Києва, зокрема не 
опубліковані раніше та ті, що мають наукову новизну. Крім того, ви-
значити за документальною базою місце і роль Київського кадетського 
корпусу в системі тогочасної військової освіти, виявити особливості 
цієї системи на прикладі розвитку корпусу.

Кадетські корпуси – середні військово-навчальні заклади закритого 
типу, були розповсюджені в Російській імперії у XVIII–XIX ст. У них 
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готували військових офіцерів з дітей дворян, а згодом у корпуси поча-
ли приймати дітей і інших суспільних прошарків. Слід зазначити, що 
з січня 1852 р. згідно з царською забороною кадетські корпуси пере-
стали приймати синів генералів, штаб та обер-офіцерів на навчання за 
державний кошт, хоча вони мали можливість без обмежень вступати 
до корпусів і навчатися власним коштом1. У так званих неранжирова-
них кадетських корпусах (або корпусах 2-го класу) була запроваджена 
чотирирічна форма навчання, після цього вихованців переводили до ка-
детських корпусів першого класу для завершення навчання.

Єдиної системи, програм та структури навчання і виховання в ка-
детських корпусах не було. Під час проведення військової реформи 
у 1863 році кадетські корпуси реорганізували на військові гімназії, в 
яких зберігся військовий розпорядок і форма. У 1882 р. всі військові 
гімназії знову стали кадетськими корпусами, з посиленням військової 
спрямованості навчання та виховання та заміною цивільних викладачів 
офіцерами2.

Створення кадетського корпусу в Києві було ініційовано росій-
ським імператором Миколою І. Він сам обрав місце розташування 
майбутнього корпусу в місцині під назвою «Шулявщина», серед гаю 
на березі річки Либідь. До 1847 р. дворянами Київської, Подільської, 
Волинської, Херсонської та Таврійської губерній було зібрано 200 тис. 
карбованців, які було спрямовано на будівництво корпусу. 

Після передачі зазначеної території, яка належала на той час митро-
поличому дому, розпочинаються будівельні роботи. 10 травня 1850 р. 
відбулися урочисті закладини будівлі першого корпусу. За розпоря-
дженням царя було створено спеціальну комісію, яка мала опрацювати 
проект, а потім наглядати за будівництвом. Зведенням споруд керував 
архітектор І. Штром3.

31 жовтня 1851 р., за наказом головного начальника військово-на-
вчальних установ, корпусу надали приміщення 2-ї Київської гімназії: 
цегляний головний корпус на три поверхи, цегляний двоповерховий 
житловий флігель, цегляний нежитловий флігель зі стайнями, сараями, 
коморами, льодовнями, сушарками та сінниками4. Для облаштування 
вихованців корпус одержав 205 ліжок, 225 табуретів, шафи для гарде-
роба, бібліотеки, буфету, окремо весь комплект меблів для лазарету, а 
також парти для класів, кафедри, дошки, інші меблі для забезпечення 
навчального процесу, а також меблі та приладдя для кухні та їдальні5. 
Окрім цього, у жовтні 1851 р. корпус отримав відчутне фінансування з 
державної скарбниці – 10 тис. карбованців сріблом6.

1 січня 1852 р. за розпорядженням російського імператора, неран-
жирований Київський Володимирський кадетський корпус було уро-
чисто відкрито, про що рапортував перший завідувач корпусом полков-
ник лейб-гвардії Фінляндського полку Адольф Вольський7.
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Від початку функціонування Київського кадетського корпусу ве-
лика увага приділялася рівню навчання, завідувачем були залучені 
найкращі тогочасні сили викладачів та вихователів, зокрема серед них 
було два професори: Борель і Старовський8. Перший навчальний рік 
показав, що підготовка дітей є досить низькою, і більшість кадетів не 
змогла перейти до наступного класу. Проте незабаром завдяки напо-
легливій роботі викладачів та вихователів було досягнуто відчутних 
успіхів в організації навчально-виховного процесу.

У 1852 р. за наказом Головного начальника військово-навчальних 
закладів було організовано літній табір для кадетів на час канікул, де 
приділялася увага як відпочинку, так і фізичному та розумовому розви-
тку9. І надалі літні табори відігравали значну роль у системі військової 
підготовки кадетів. Київський табір з дерев’яними бараками розташу-
вався у Кадетському гаю. Вихованці старших класів перебували там 
після іспитів упродовж шести тижнів. Заняття в таборі поділялися на 
практичні та теоретичні. До практичних занять належали: стройовий 
вишкіл, гарнізонна і польова служби (вилучені з програми у 1888 р.), 
військові прогулянки, стрільба дробинами, визначення відстані без за-
стосування приладів, гімнастика і фехтування, плавання, польова топо-
графічна робота. Теоретичні заняття полягали в ознайомленні з відо-
мостями, обов’язковими для кожного рядового, даними про гарнізонну 
і польову службу, в опануванні топографічного креслення. Для під-
готовки кадетів до повторних іспитів запрошували репетиторів. Весь 
побут у таборі був улаштований на зразок побуту військових таборів. 
Кадети виконували обов’язки вартових, самі будували укріплення, 
стріляли з карабінів10.

У жовтні 1852 р. корпус відвідав російський імператор Микола 
І. Для його урочистої зустрічі на плацу був вишикуваний батальйон 
кадетів. Цар оглянув приміщення корпусу, класи, лазарет, кадетську 
і солдатську їдальні, розмовляв з вихованцями. Директорові корпусу 
запропонував посилити викладацький склад, залучивши професорів 
з Університету св. Володимира. Загалом цар залишився задоволений 
побаченим, виказуючи упродовж візиту своє позитивне ставлення до 
директора корпусу полковника А. Вольського, який за результатами 
цього відвідання був нагороджений орденом св. Анни ІІ ступеня11.

Київський кадетський корпус перебував під патронатом царської 
родини. Корпусу приділялася особлива увага, про це свідчать подарун-
ки від імені членів царської родини. Так, у листопаді 1852 р. цесаре-
вичем корпусу було подаровано ікону св. Олександра Невського12. А 
після урочистого відкриття 17 серпня 1857 р. неранжированого Воло-
димирського Київського кадетського корпусу як корпусу 1-го класу з 
семирічним терміном навчання у квітні 1858 р. корпусу було надіслано 
прапор разом із грамотою, підписаною царем13.
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На той час зведення будівлі корпусу було завершено, і кадети пере-
їхали до нової оселі (сучасна адреса – Повітрофлотський проспект, 6).

17 квітня 1858 р. у корпусній православній церкві відбулася уро-
чиста відправа, після якої пролунав 101 постріл з гармат, привезених 
на навчальний плац корпусу. Кадети в бойовій амуніції були виши-
кувані на плацу для церемонії освячення прапора. Після оголошення 
змісту царської грамоти було здійснено обряд освячення прапора та 
вишикуваних на плацу кадетів. Корпусний священик Колосов прочитав 
присягу, яку за ним повторили кадети. Батальйон пройшов повз прапор 
церемонійним маршем. Потім прапор з почестями віднесли на кварти-
ру до директора корпусу14.

У повноформатному Володимирському київському кадетському 
корпусі першорядне значення надавалося військовому вишколу. Вод-
ночас кадети здобували досить ґрунтовну загальноосвітню підготовку, 
яка забезпечувалась педагогічним складом корпусу. Крім того, викла-
дати деякі навчальні дисципліни запрошували фахівців провідних уні-
верситетів країни та закордонних навчальних закладів. Так, у 1888–89 
навчальному році з кадетами проводили заняття викладачі Київсько-
го, Санкт-Петербурзького, Московського, Дерптського університетів, 
Санкт-Петербурзької духовної академії, які мали ступінь кандидатів 
наук. У корпусі також викладали: В. Дуссал (викладач французької 
мови з ліцею Бонапарта в Парижі), І. Радошевич (учитель малювання 
з Берлінської академії мистецтв), С. Ланчевський (з Варшавського тан-
цювального училища) та інші15.

Обсяг та рівень викладання навчальних предметів були достатні-
ми, щоб кадети могли продовжити військову освіту або службу в армії. 
Наприклад, у 1861 р. на підготовчому курсі викладали: Закон Божий, 
російську, німецьку і французьку мови, арифметику, каліграфію, ма-
лювання; на загальному курсі до них додавалися: тригонометрія, гео-
графія, фізика, ботаніка, зоологія, топографія; на спеціальному курсі 
додатково: законодавство, статистика, хімія, фортифікація, артилерія, 
тактика, військова історія тощо16.

Про високий рівень навчання та виховання свідчить також і успіш-
ність кадетів. Так, за підсумками роботи корпусу у 1887–88 навчальному 
році із 541 кадета дуже гарні успіхи мали – 26, гарні – 139, задовільні – 
228, слабкі – 3. Незадовільні оцінки одержали 66 кадетів. Серед них 57 
залишено на повторний курс, відраховано за незадовільне навчання – 7, 
за незадовільну поведінку – 217. За результатами іспитів переведено до 
військових училищ: Першого Павлівського – 6 кадетів, Другого Кос-
тянтинівського – 14, Третього Олександрівського – 20, Миколаївського 
кавалерійського – 3, Михайлівського артилерійського – 6, Пажеського 
корпусу – 318. Окрім цього, випускники корпусу мали змогу вступати і 
до цивільних інститутів, зокрема Політехнічного19, а також до середніх 
механічно-технічних училищ; при вступі до останніх кадети, що пере-
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йшли до 7-го класу, зараховувалися без додаткових іспитів20, що теж 
свідчило про рівень знань, отриманих під час навчання у корпусі.

До 1863 р., тобто до часу реорганізації кадетських корпусів на вій-
ськові гімназії, частину кадетів випускали офіцерами. Так, у 1862 р. 
випущено офіцерами 26 вихованців21, у 1863 р. – 31, з яких в артиле-
рію – 5, кавалерію – 8, піхоту – 1522.

Для військових занять, вивчення зброї та вправ з нею корпус отри-
мував її з різних арсеналів. Так, у 1857 р. з київського, московського, 
санкт-петербурзького арсеналів, а також з іжевського й тульського за-
водів корпус одержав вогнепальну, холодну, ручну зброю23. Крім ви-
вчення зброї, кадети муштрової роти (6–7 класи) вправлялися зі стріль-
би з карабінів „сколлер” зменшеним зарядом. Для цього на території 
корпусу було збудовано тир. Набої замовляли через військове мініс-
терство. 

Кадетські корпуси регулярно перевірялися чиновниками Головно-
го управління військово-навчальних закладів та військовим міністром. 
Так, військовий міністр відвідав корпус у кінці 1902 р. За результатами 
міністерської перевірки корпусу було висунуто ряд зауважень і запро-
поновано відреагувати на них. Зокрема міністр відзначив, що кадет-
ські шинелі залишилися на зиму не підшиті байковою підкладкою; у 
корпусній залі для зборів з боків поставлені лавки для чаювання, що 
значно зменшує її розміри; кадетам молодших рот видається по 2 сні-
данки, що не передбачено інструкцією господарсько-адміністративної 
частини військово-навчальних закладів24. У поясненні директора кор-
пусу щодо цих порушень, зокрема стосовно сніданків, зазначалося, що 
така практика запроваджується вже багато років і виправдовує себе, 
кадети дуже задоволені і цінують такий розпорядок. Однак до корпусу 
надійшло розпорядження скасувати 2-й сніданок, а також виправити 
інші недоліки, вказані військовим міністром. З цього можна зробити 
висновок, що навіть позитивні дії, перевірені часом, відкидалися, якщо 
вони не відповідали розробленим раніше інструкціям та статутам.

Загальноосвітня й військова підготовка в корпусі була пов’язана з 
організацією виховної роботи, зміцненням дисципліни серед кадетів. 
Цьому сприяли також відповідний режим, усталений в навчальному 
закладі, дотримання вихованцями військових традицій тощо. Безпосе-
редньо виховну роботу провадили штатні вихователі й т. зв. «дядьки» 
(з нижніх чинів). Наприклад, у 1888–89 навчальному році за штатним 
розкладом у корпусі налічувалась 21 особа, з них підполковників – 3, 
капітанів – 7, штабс-капітанів – 5, поручників – 4, статських радни-
ків – 225.

Характеризуючи організацію виховної роботи в корпусі, треба від-
значити, що чільна увага приділялася зміцненню дисципліни серед 
вихованців. У корпусі суворо пильнували за дотриманням статутних 
правил, норм поведінки, ретельно фіксували будь-які порушення дис-
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ципліни. Для цього існували виховні журнали, де вихователь заното-
вував порушення. Інструкції передбачали в кадетських корпусах пока-
рання вихованців за такі провини: порушення благочиння на молитві, 
ухиляння від релігійних обов’язків, бійка і сварка, спонукання товари-
шів до порушення правил, присвоєння чужої власності, обман, свавіл-
ля, псування і втрата речей, цинізм, паління, неслухняність, порушення 
порядку взагалі, неохайність, ледарство, неуважність та порушення по-
рядку в класі, неввічливість тощо26.

Суворість покарання могла бути різною – від виховної бесіди або 
зниження балу за поведінку до тілесного покарання і виключення з 
корпусу. Слід зазначити, що у Володимирському кадетському корпусі 
з початку роботи зрідка практикували тілесні покарання. Наприклад, 
у 1854 р. у Київському кадетському корпусі не було застосовано жод-
ного такого покарання, тоді як у Михайлівському Воронезькому ка-
детському корпусі – 168 за рік, в тому числі 138 – за ледарство, що 
відображено у загальній відомості про кількість тілесних покарань у 
військово-навчальних закладах за навчальний рік27. Також як приклад 
непопулярності тілесних покарань у корпусі можна відзначити випа-
док, що стався 11 жовтня 1901 р. у 7-му класі корпусу. Кадети вчинили 
масовий бешкет після відбою, здійснили «виїзд» з клозету, сидячи один 
на одному, з галасом і криком, ламаючи на своєму шляху табурети, 
після чого втекли до себе в казарму; вихователь ще довго не міг їх за-
спокоїти. Випадок розглянули на засіданні педагогічного комітету кор-
пусу, де з’ясовувалось у кадетів про причини такої поведінки. Кадетів 
було розподілено на категорії за ступенем вини у скоєному. Так, до 
першої категорії увійшли ті кадети, що заохочували інших до бешке-
тування. До них було застосовано покарання – виключення із закладу 
під опіку батьків до початку іспитів зі зниженням балів за поведінку 
та відстороненням від занять у закладі з подальшим переведенням їх 
до інших кадетських корпусів. Деяким знижено бали за поведінку, з 
іншими проведено виховні бесіди. Про всі такі випадки доповідали Го-
ловному начальнику військово-навчальних закладів28.

Відзначимо, що засідання педагогічного комітету під головуванням 
директора корпусу відбувалися регулярно, на них вирішувалися поточ-
ні питання навчального процесу, атестації викладачів, стану успішності 
і дисципліни вихованців, режиму дня і чергувань. Комітет розглядав 
кожне порушення дисципліни, і покарання винних кадетів визнача-
лося в наказах директора корпусу. Наприклад, наказом від 3 грудня 
1914 року було знижено бали за поведінку кадетам 3-ї роти з 4 на 3 за 
спробу обманути викладача під час письмової роботи; окремим каде-
там з 5 на 4 за паління тощо29.

Звичайно, в корпусі існувала також система заохочень кадетів за 
відмінне навчання та поведінку. Це були: усна відзнака у присутності 
товаришів; письмові добрі відгуки, які надсилали батькам; відпустка на 
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святкові дні додому або у місто, додавання балів за поведінку, зведення 
в єфрейтори, унтер-офіцери та фельдфебелі (1885 року), запрошення 
на обід до наступника престолу. Були також випадки переводу з Во-
лодимирського кадетського корпусу до пажеського корпусу в Санкт-
Петербург30.

У системі виховної роботи в кадетських корпусах чільне місце від-
водилося релігійному вихованню. У переліку порушень, за які каде-
ти могли бути покараними, першими зазначалися провини, пов’язані 
з відправленням релігійних обрядів. У щорічних звітах корпусу була 
спеціальна графа про моральність кадетів, де їхні вчинки оцінювалися 
як “відмінні” або “погані”31. Релігійні відправи відбувалися у корпусній 
православній церкві та католицькій каплиці. Велику увагу приділяли 
викладанню Закону Божого, для чого до корпусу було запрошено до-
свідчених викладачів-богословів. Так, у 1888 році у корпусі курс ви-
кладали кандидати богословських наук із Санкт-Петербурга та пастор 
Дерптського університету32.

У корпусі також здійснювалась культурно-просвітницька робота. У 
вітальні кожної роти стояли шафи з ротної бібліотеки, де кадети могли 
брати книги і газети для прочитання. Влаштовувалися літературно-во-
кальні вечори. Наприклад, у день корпусного свята 10 грудня 1915 р. 
60 кадетів відвідали госпіталь з пораненими на війні солдатами, вла-
штували їм концерт, який складався з гуморесок та музичних п’єс у 
виконанні кадетського духового оркестру33.

Під час літніх канікул кадети, що відпочивали в таборі, також бра-
ли участь в культурних заходах, мали більше вільного часу для ігор та 
розваг. Так, у звіті про літній табір 1913 р. зазначалося, що у розпо-
рядженні кадетів було приладдя для гри у кегельбан, крокет, городки, 
шахи, шашки тощо. Охочі зі старших курсів в індивідуальному поряд-
ку відвідували музичні концерти та театральні вистави, а молодші у су-
проводі вихователів – кінематограф та зоопарк. Група кадетів побувала 
на екскурсіях у Москві, Ярославлі та Костромі34. Київський кадетський 
корпус також приймав у своїх стінах екскурсантів і з інших міст, зокре-
ма у липні 1913 р. 34 кадети та 11 офіцерів із Сумського кадетського 
корпусу35.

З початком Першої світової війни життя в корпусі змінилося. Різ-
номанітні розважальні заходи було скасовано. Кадетів старшої роти ра-
зом з оркестром часто запрошували брати участь у похованні загиблих 
офіцерів, колишніх вихованців корпусу на Солом’янському цвинтарі. 
Кадети стали тікати до дієвої армії, у зв’язку з цим директор корпусу 
генерал-лейтенант О. Семашкевич у грудні 1916 року закликав батьків 
і опікунів не послаблювати нагляду за юнаками36.

Після лютневої революції 1917 р. через труднощі з харчуванням 
вихованців петроградських кадетських корпусів Головне управління 
військово-навчальних закладів Тимчасового уряду 31 серпня 1917 р. 
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запропонувало директорові Київського корпусу прийняти на поточний 
1917–18 навчальний рік тих петроградських кадетів щодо яких було 
клопотання батьків37.

Невдовзі кадетські корпуси було передано під юрисдикцію Мініс-
терства народної освіти, і вони стали гімназіями. В якості гімназії за-
клад продовжував існувати за часів УНР. Слід зазначити, що в цей пе-
ріод до керівництва гімназії для виконання надходили розпорядження 
як із Петрограда, так і від української влади.

Так, згідно з наказом Військового Генерального Секретарства УНР 
від 2 грудня 1917 р. на підставі Універсалу Української Центральної 
Ради, виданого в Києві 7-го листопада 1917 р., всім військовим шко-
лам, які існували на території Української Республіки, належало цілком 
підлягати тільки Українській Центральній Раді і спеціальному органу 
з військових справ – Військовому Секретарству. На розпорядження з 
боку уряду і відповідних урядових інституцій поза межами України не 
реагувати і продовжувати навчання в школах, підтримуючи зв’язок із 
відповідними українськими інституціями. А будь-які дії керівництва 
військових шкіл без узгодження зі шкільним відділом Військового Се-
кретарства вважатимуться порушенням основних законів республіки і 
винні притягатимуться до відповідальності. Можливість навчатися у 
військових школах надавалася всім, хто має на те право і є громадяни-
ном Української Республіки, не залежно від національного походжен-
ня38. Для всіх вихованців військових гімназій було запроваджено нову 
тимчасову форму: під кокардою на військових кашкетах носити жов-
то-блакитну стрічку; погони безвідносно до звання – темно-блакитні 
суконні, обшиті жовтим кантом, а також нарукавні шеврони для позна-
чення звання козака39.

З іншого боку, за наказом начальника Головного управління вій-
ськово-навчальних закладів (у Петрограді) від 16 січня 1918 р. у зв’язку 
з реорганізацією кадетських корпусів було також внесено корекцію до 
кадетської форми, а саме – скасовано погони та кокарди, всі металеві 
ґудзики замінено на кістяні чи обшиті тканиною40. Також надіслані за-
гальні положення щодо внутрішнього і адміністративно-господарсько-
го розпорядку гімназій Військового відомства41.

Після повалення Центральної Ради і встановлення в Україні вла-
ди гетьмана П. Скоропадського наказом міністра народної освіти від 
15 травня 1918 року О. Семашкевича поновили на посаді директора 
Київської св. Володимира гімназії42. Негативно оцінюючи рішення про 
передачу кадетських корпусів у підпорядкування Міністерства народ-
ної освіти і перетворення їх на гімназії, гетьман своїм наказом відновив 
в Україні корпуси, директор Київського кадетського корпусу О. Се-
машкевич отримав звання генерального значківця43.

Вступна кампанія 1918–19 навчального року відбувалась за відсут-
ності чітких правил прийому, які в той час тільки розроблялися осо-
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бливою комісією при військовому міністерстві. Прохання батьків про 
переведення кадетів з інших корпусів керівництво не задовольняло, 
мотивуючи тим, що гімназія має реформуватися найближчим часом і 
вже передана до Міністерства народної освіти Української Держави. 
Особливо це стосувалося переводів кадетів з корпусів, що знаходили-
ся за межами України, оскільки у зв’язку з політичним і військовим 
становищем відносини з останніми було розірвано44. У вересні 1918 р. 
за постановою «Комісії по утворенню постійних військових шкіл та 
військових академій на Україні» прийому і переведенню в українські 
військові гімназії підлягали тільки діти українських громадян45. Про-
хання про надання державних вакансій в українських корпусах кадетам 
російських корпусів, які отримували дворянські стипендії, не задоволь-
нялися, оскільки в українських корпусах такі стипендії не були перед-
бачені46.

У той же час згідно з наказом начальника Головної шкільної упра-
ви від 19 вересня 1918 р. вихованців російських корпусів, які втікали з 
Росії у зв’язку з політичною ситуацією і їх знаходили на вулицях та на 
вокзалах, слід було тимчасово приймати до військових корпусів дер-
жавним коштом, до окремих розпоряджень з цього приводу47.

До того ж влада починає українізацію навчальних закладів усіх рів-
нів. У серпні 1918 р. виходить ухвалений Радою Міністрів закон про 
обов’язкове вивчення української мови, літератури, а також історії та 
географії України у всіх середніх школах з уведенням штатної поса-
ди вчителя української мови та літератури, а також позаштатних посад 
вчителя географії та історії України48.

У той період серед вихованців кадетських корпусів та інших на-
вчальних закладів почастішали випадки самовільного переходу на 
військову службу. З цього приводу головнокомандувач збройних сил 
Української Держави генерал граф Ф. Келлер видав наказ, яким забо-
ронив начальникам військових частин, військових організацій і добро-
вільних дружин приймати на службу вихованців середніх навчальних 
закладів і зокрема кадетських корпусів, без дозволу батьків49. Однак 
військове міністерство все ж у разі потреби залучало кадетів до обо-
ронних заходів. У грудні 1918 р. корпус отримав наказ Головної шкіль-
ної управи Військового міністерства сформувати з охочих кадетів 7-го 
класу (з 16-ти років, а до 17-ти років – тільки з дозволу батьків) сотню 
бой-скаутів у складі куреня виключно для тилової служби. У сотню 
було наказано призначити одного з командирів корпусу і вихователів50.

Внаслідок внутрішньополітичної ситуації становище корпусу 
ускладнилось. Після перемоги антигетьманського повстання до влади 
в Україні прийшла Директорія. І хоча кадетський корпус у Києві про-
довжував свою роботу, учнів довелося розпустити по домівках, у при-
міщеннях корпусу розташувалися вояки армії УНР. У вересні 1919 р. 
Київ зайняла Добровольча армія Денікіна. Частина кадетів увійшла до 
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її лав. Під час загального відступу Добровольчої армії восени–взимку 
1919 року було вирішено евакуювати Київський кадетський корпус до 
Одеси.

У 1920–1941 роках у колишній будівлі кадетського корпусу в Києві 
було розміщено піхотну школу РСЧА. Під час оборони міста восени 
1941 р. весь склад школи загинув. За німецької окупації будівлю вико-
ристовували як казарму. Під час наступу радянської армії приміщення 
було значно зруйновано авіацією. Відбудовано його було на початку 
1950-х років.

Традицію виховання кадетських корпусів у радянський період було 
продовжено в Суворовських військових училищах, а після здобуття 
Україною незалежності – у військовому училищі ім. І. Богуна.

Отже, вивчення та використання документів, що відклалися у Дер-
жавному архіві м. Києва, дає змогу чітко прослідкувати історію роз-
витку та становлення Київського Володимирського кадетського корпу-
су. Розглянуті документи свідчать, що Київський корпус посідав одне 
з чільних місць у системі військової освіти в Російській імперії і був 
престижним навчальним закладом. Навчання і виховання в ньому від-
бувалося на високому рівні. Слід відзначити також велику увагу, що 
приділялася питанню виховання молоді в кадетському корпусі під час 
короткого періоду української державності у 1917–1919 рр. Цей період 
в історії корпусу можна виділити в окрему тему для вивчення. Хоча в 
статті автор здебільшого торкається позитивних моментів і досвіду з 
історії корпусу, однак слід зазначити, що було і багато невирішених 
питань і проблем у тогочасній освітній системі загалом. Ще одним пер-
спективним напрямом дослідження даної теми є вплив громадських та 
революційних рухів на кадетів і функціонування корпусу. Таким чи-
ном, тема історії розвитку Київського кадетського корпусу є перспек-
тивною для подальшого дослідження цих аспектів.
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Освещаются вопросы создания, функционирования Киевского Влади мир-
ского кадетского корпуса, места и роли его в системе образования Российской 
империи, а также его состояние во время революционных событий 1917–
1919 гг. и периода украинского национально-освободительного движения.
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there are highlighted the aspects of establishing and functioning of the Kyiv 
St. Volodymyr Cadet School; its role in the educational system of the Russian em-
pire. the author describes its state during the Revolution events of 1917–1919 and 
the period of the Ukrainian Liberation Movement
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Науковий доробок професора
льва штейНвольфа 

(огляд нових надходжень цдНта україни)
Описано досвід роботи ЦДНТА України з поповнення Національного ар-

хівного фонду науково-технічними пам’ятками. Розглянуто науковий доробок 
дослідної групи проф. Л.І.Штейнвольфа на тлі розвитку вітчизняного заліз-
ничного транспорту та виробництва танкових дизелів у 50-60 рр. минулого 
століття.  

ключові слова: Лев Ізрайльович Штейнвольф; Звіти про науково-дослід-
ні роботи; дизель; силові установки тепловозів; розрахунки коливань; Цен-
тральний державний науково-технічний архів України; кафедра історії науки 
і техніки НТУ “ХПІ”.   

“… в архіві** мають концентруватися лише 
унікальні технічні проекти, які характеризу-
ють розвиток технічної думки УРСР…”1. 
(з виступу начальника Головного архівного 
управління УРСР О. Г. Мітюкова, 1975 р.) 

Однією із головних умов діяльності будь-якої архівної установи є 
комплектування новими надходженнями. Для Центрального держав-
ного науково-технічного архіву України профільним орієнтиром стала 
науково-технічна документація, яка повноцінно відбиває стан розвитку 
вітчизняної науки і техніки за конкретні історичні періоди. 

Додамо, що для історика науки, який активно працює у сфері ви-
вчення ретроінформаційних науково-технічних ідей, дослідницькі інте-
реси фокусуються не стільки на тому, як створювався той чи інший 
об’єкт, а що нового, прогресивного стоїть далі за цим об’єктом чи про-
блемою дослідження… Користувачеві інформаційних ресурсів, який 
нині працює з фондами архівної установи, необхідна передусім поглиб-
лена  інформація про ті  науково-дослідні та проектно-конструкторські 
розробки, що колись були впроваджені у виробництво й забезпечили 
його (об’єкта) реальне піднесення. 

* Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, заступник ди-
ректора Центрального державного науково-технічного архіву України.

Ларін Андрій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри 
історії науки та техніки Національного технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут”.

** Йдеться про Центральний державний архів науково-технічної доку мен-
тації. Нині – Центральний державний науково-технічний архів України.
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У ЦДНТА України від часу його створення постійно здійснюється 
комплекс заходів, спрямований на подальше визначення нових джерел 
формування Національного архівного фонду у зоні його діяльності: 
складання списків установ та організацій, проведення експертизи цін-
ності науково-технічної документації, яка підлягає передачі на держав-
не зберігання. Але нестабільна соціально-політична, економічна ситуа-
ція в країні вносить постійні корективи до розроблених планів роботи 
архіву вже на етапі комплектування, опрацювання (обробки) науково-
технічної документації, і далі – до конкретних обсягів її приймання  на 
державне зберігання до архіву.

Окреслимо найбільш поширені причини, які викликають подібні 
“корективи”.

По-перше, це неперервний процес структурної реорганізації цен-
тральних та інших органів влади, перепрофілювання галузевих мініс-
терств (відомств), комітетів тощо; здійснення процедур санації, бан-
крутства та ліквідації колишніх як науково-дослідних та проектних 
інститутів зі зміною форми власності, так і промислових підприємств, 
які є джерелами формування НАФ та комплектування ЦДНТА України.

По-друге, це стале збільшення кількості організацій – джерел комп-
лектування з приватною формою власності, яке набагато ускладнює 
процес надходження НТД на державне зберігання  (етап проведення 
експертизи цінності документів), зважаючи на норми законодавства 
України із питань інтелектуальної власності.

Якісне проведення експертизи науково-історичної та практичної 
цінності науково-технічної документації (звідси – “унікальні технічні 
проекти” в епіграфі статті) визначається наступними трьома основними 
умовами:

а) історичний підхід при вивченні матеріалу (взаємозв’язок у часі 
між технічним прогресом та соціальними умовами життя суспільства);  
всебічна та комплексна оцінка документів, які надійшли на зберігання 
до архівної установи;

б) відбір науково-технічної документації, що відбиває процеси ви-
никнення нових технічних ідей, їх розвиток і реалізацію у більшості 
галузей науки і техніки;

в) реалізація принципу: досягнення мінімального обсягу збереже-
ної документації за наявності максимальної повноти відомостей про 
найважливіші етапи розвитку технічної галузі науки в Україні.

Фахівці ЦДНТА України шукають раціональні підходи до роз в’я-
зання згаданих проблем, урізноманітнюючи форми співробітництва із 
потенційними організаціями – “донорами”, джерелами комплектування 
архіву2.

Серед останніх як приклад плідної творчої взаємодії є співпраця 
ЦДНТА України із кафедрою історії науки і техніки Національного 
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технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, яка 
базується на засадах “інтелектуальної кооперації”, зокрема у питаннях 
поповнення Національного архівного фонду науково-технічною доку-
ментацією.

У 2011 р. згідно з “Переліком проектів, проблем (тем), науково-
технічна документація яких підлягає віднесенню до складу Національ-
ного архівного фонду за 1960–1968 рр.” до ЦДНТА України вперше 
надійшли документи – звіти про науково-дослідні роботи (за період 
1960–1968 рр.), які виконувались спеціалістами одного з підрозділів 
Проблемної лабораторії динамічної міцності деталей машин Харків-
ського політехнічного інституту* (далі – ХПІ) під керівництвом докто-
ра технічних наук, професора Л. І. Штейнвольфа (1916–1991)3. 

Лабораторія з вивчення динаміки машин була відкрита на базі ХПІ 
у 1956 р. В її складі перебувала науково-дослідна група силових устано-
вок, очолювана професором Л. І. Штейнвольфом. Тут вирішувались пи-
тання щодо створення та удосконалення роботи бойових (бронетанкова 
техніка) та транспортних машин, обладнаних двигунами внутрішнього 
згоряння (далі – ДВЗ). Наукові розробки присвячені актуальним на той 
час проблемам дослідження динаміки силових передач транспортних 
машин на базі досягнень математики, механіки та кібернетики. Поряд 
із цим вирішувались задачі аналізу та синтезу механічних систем в ці-
лому, управління спектром власних частот їх коливань тощо. 

Колектив, який свого часу очолював Лев Ізрайльович Штейнвольф, 
вирізнявся високим інтелектуальним рівнем і працездатністю: за час 
його існування у ньому було підготовлено двох докторів та 16 канди-
датів технічних наук4.

Важливим етапом у науковій діяльності професора Л. І. Штейн-
вольфа стало дослідження ним процесів нелінійних коливань у маши-
нах, які були безпосередньо пов’язані з подальшим удосконаленням 
обладнання до транспортних та бойових машин, звідси – підвищени-
ми вимогами до їх експлуатації. Під його керівництвом розробляли-
ся спеціальні алгоритми та програми, котрі дозволяли застосовувати, 
наприклад, ітераційний метод Ньютона – Канторовича для нелінійних 
інтегральних рівнянь, які описують вільні та змушені коливання дис-
кретних систем. Даний підхід був використаний для вирішення задач 
динамічного аналізу та синтезу силових передач з ДВЗ. 

У післявоєнний період перед радянськими спеціалістами поста-
ло завдання реконструкції та переведення залізниць на тепловозну та 
електровозну тягу. Для прискорення випуску нових машин на Харків-
ському заводі транспортного машинобудування (далі – ХЗТМ) у 1947 
році розробляється перша модель тепловоза ТЕ1, копія вантажного ма-

* Нині Національний технічний університет “Харківський політехнічний 
інститут”.
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неврового локомотиву типу “Д”, що надходив до СРСР із США; пізні-
ше – його більш досконала конструкція: тепловоз ТЕ2 з підвищеною 
потужністю дизеля. 

Упродовж 1953–1954 рр. виготовляється перший в СРСР двосек-
ційний тепловоз ТЕ3, оснащений вже українськими десятициліндрови-
ми дизелями 2Д100 кожен потужністю 2 тис. к.с. Саме цей локомотив 
забезпечив перехід радянського залізничного транспорту на тепловозну 
тягу5. У середині 1960-х рр. ТЕ3 був найбільш поширеним тепловозом 
в СРСР і складав близько 70 % тепловозного парку країни 6.

У 1956 р. спеціалісти ХЗТМ розпочали розробку на базі 2Д100 но-
вого дизеля потужністю 3000 к.с. Уже за кілька років (1959) було ство-
рено перші дослідні зразки десятициліндрового дизеля 10Д100 і секції 
тепловоза ТЕ107. Констатуємо, що тепловозів серії ТЕ10 усіх модифі-
кацій було випущено понад 17 тис. секцій; вони випускаються й досі.

Однією з нагальних проблем, що виникали в процесі експлуата-
ції тепловозів, стали небезпечні коливання силової передачі та допо-
міжних систем локомотива. Саме цими проблемами займався творчий 
колектив, очолюваний професором Л. І. Штейнвольфом. Крім ХЗТМ, 
до роботи долучились фахівці Луганського тепловозобудівного заводу 
імені Жовтневої революції (далі ЛТЗ). Зокрема були виконані розра-
хунки коливань для тепловозів з гідропередачею ТГ105 та ТГ1068. 

Дванадцять звітів про вказані науково-дослідні роботи були майже 
втрачені для історії науки, але невдовзі надійшли на державне збері-
гання до ЦДНТА України і нині є складовою Національного архівного 
фонду. Але завдяки співпраці архівістів та науковців кафедри історії 
науки і техніки НТУ “ХПІ”, які віднайшли загублені цінні документи, 
було вжито необхідні заходи щодо проведення комплексної експер-
тизи цінності звітів про НДР та їх прийняття на державне зберігання 
до фондів ЦДНТА України. У даний час із цими науково-технічними 
пам’ятками, в яких зокрема подано методики проведення розрахунків 
динамічної міцності тих силових механічних передач, які супроводжу-
ють увесь процес роботи тепловозів ТЕ3, ТЕ10, ТЕ40, ТГ105 та інших, 
в читальному залі архіву вже працюють дослідники9.

Слід зауважити, що зазначена НТД якісно поповнила інформацій-
ний потенціал фондів ЦДНТА України за темою “Залізничний тран-
спорт”, оскільки на державному зберіганні в архіві перебуває фонд Р-25 
“Ворошиловградський ордена Леніна та ордена Жовтневої революції 
тепловозобудівний завод імені Жовтневої революції Міністерства важ-
кого та транспортного машинобудування СРСР, м. Ворошиловград”, у 
якому представлено колекцію вантажно-пасажирських, вантажних ма-
гістральних та маневрових тепловозів (ТГ100 типу 2-2, ТГ102 типу 2-2, 
ТГ105 типу 3-3, ТГ106 типу 3-3, ТЕ3, ТЕ100, ТЕ101, ТЕ103, ТЕ110, 
2ТЕ10Л, ТЕв, ТНМ2)10.    
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У чому ж полягає наукова цінність згаданих звітів про науково-
дослідні роботи, що надійшли до Національного архівного фонду? Це 
багатоаспектне питання, по-перше, базується на викладенні у згаданих 
наукових роботах значного експериментального матеріалу (практичний 
досвід ХЗТМ, ЛТЗ та інших заводів). По-друге, цінність робіт поля-
гає в унікальних методичних рекомендаціях, що застосовувалися при 
складанні моделей та проведенні динамічних розрахунків тепловозного 
силового устаткування, а саме – валопроводів дизелів та допоміжних 
механізмів: вентиляторів холодильних камер двигуна, головного гене-
ратора, повітряного компресора гальмової системи та ін.

Під час проведення історико-наукової експертизи фахівцями було 
визначено, що дані теоретичні розробки не втратили свого значення 
до сьогодні, адже присвячені досить суттєвим складовим, які необхідні 
для експлуатування магістральних тепловозів різних модифікацій, які 
досі використовуються українськими (і не тільки) залізницями.

Як було з’ясовано, дослідження групи Л. І. Штейнвольфа були пер-
шими в СРСР і виконувались на замовлення провідних на той час те-
пловозобудівних підприємств СРСР . Сучасні реалії є такими, що деякі 
з них нині знаходяться у цілковитому занепаді.

Слід наголосити, що проведена творчим тандемом архівістів 
ЦДНТА України та науковців кафедри історії науки і техніки НТУ 
“ХПІ” робота з науково-технічною спадщиною колективу Л. І. Штейн-
вольфа лише започаткувала повернення до історії вітчизняної науки 
втрачених її важливих складників.

У 1953 р. на ХЗТМ імені В. О. Малишева почали створювати новий 
танковий турбопоршневий дизель 5ТДФ, який технічно не тільки ви-
передив свій час, але й став основою для створення нового “сімейства” 
двигунів, що визначили шляхи подальшого розвитку бронетанкової 
техніки на теренах колишнього СРСР, а пізніше – і незалежної України.

Серед науково-дослідних робіт з удосконалення вузлів, деталей і 
дизельних систем 5ТДФ виділяється об’єкт приводу стартер-генерато-
ра, що базується на гідромеханічній передачі з автоматичною зміною 
передаточного співвідношення (при переході із стартового режиму в 
генераторний).  Науковцям було необхідно подолати небезпечне ди-
намічне навантаження, що виникало в приводі під час пуску, а також 
у різноманітних ситуаціях, які траплялися при експлуатації танкового 
дизеля. 

Однією з найважливіших проблем в експлуатації цього двигуна 
була боротьба з вібраціями. Адже саме вони були для дизеля 5ТДФ 
значно небезпечнішими, ніж для інших двигунів. Це пояснюється біль-
шим його навантаженням, а також легкою конструкцією корпусу і 
новим типом схеми розташування. Комплексне вивчення “поведінки” 
танкових дизелів 5ТДФ і 6ТД та розрахунки їх коливань проводилось 
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безпосередньо у Проблемній лабораторії динамічної міцності деталей 
машин ХПІ під керівництвом професора Л. І. Штейнвольфа упродовж 
15 років. Детальніше про сутність цих робіт розповідається в статті11. 

Науковцями кафедри історії науки і техніки було віднайдено кілька 
звітів про науково-дослідні роботи, розроблених групою Л. І. Штейн-
вольфа, присвячені дослідженням характеристик танкових дизелів. Пе-
редбачається, що у поточному році вони якісно доповнять третю групу 
документів ЦДНТА України (Звіти про науково-дослідні роботи), зо-
крема вже прийняті на державне зберігання наукові роботи спеціалістів 
ХПІ. Зараз архівістами та науковцями кафедри історії науки і техніки 
здійснюється комплекс заходів із експертизи цінності цих документів. 

Описані звіти про науково-дослідні роботи передбачається прийня-
ти на державне зберігання до ЦДНТА України у поточному році. Тому 
дослідники, які відвідають його читальний зал, вже в 2014 р. зможуть 
ознайомитися з архівними документами, в яких детально викладена ко-
пітка праця науковців. 

Методи динамічних розрахунків, розроблені раніше для механіч-
них передач тепловозів і танків, набули у 80-ті рр. минулого століття 
більш узагальненого значення і використовуються вже у розрахунках 
щодо інших видів машин та устаткування12. 
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Описан опыт работы ЦГНТА Украины относительно пополнения На-
ционального архивного фонда научно-техническими памятками. Рассмо-
трен научный вклад исследовательской группы проф. Л.И.Штейнвольфа на 
фоне развития отечественного железнодорожного транспорта и производства 
танковых дизелей в 50-60-х гг. прошлого столетия.

ключевые слова: Лев Израилевич Штейнвольф; Отчеты о научно-иссле-
довательских работах; дизель; силовые установки тепловозов; расчеты коле-
баний; Центральный государственный научно-технический архив Украины; 
кафедра истории науки и техники НТУ “ХПИ”.

there is described the Central State Scientific and technical Archives of 
Ukraine experience on the accession of the national Archival Heritage with the 
technical documents. the author highlights the scientific heritage of the professor 
L.I. Shteinvolf research group on the background of the development of the national 
railway transport and the producing the tank diesels in 50-60-es of the past century.

Keywords: Lev Israilyovych Shteinvolf; the Reports on the research works; 
diesel; the power settings of locomotives; the calculation of fluctuations; Central 
State Scientific and technical Archives of Ukraine); the department of the history of 
science and mechanics of the national technical University “Kharkiv Polytechnic 
Institute”.
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америкаНські архівісти
про америкаНські архіви

(історіографічний огляд праць американських архівістів,
вчених і практиків, з історії та діяльності

архівів штатів та округів)

На підставі праць американських вчених Р. Кокса та Т. Х. Петерсон до-
ведено наявність історіографії архівознавства та визначено її недосліджені 
розділи, серед яких історіографія історії архівів штатів та округів. У ході до-
слідження автором виявлено понад 110 публікацій американських архівістів, 
вчених та практиків з історії та організації діяльності архівних установ у шта-
тах і округах та здійснено їх історіографічний огляд. 

ключові слова: історія архівів штатів у США; історіографія архівознав-
ства у США.

Окремі питання американської історіографії архівознавства у радянські та 
пострадянські часи порушені у підручниках і посібниках першої викладачки 
курсу про архіви і архівну справу за кордоном у Московському державному 
історико-архівному інституті Н. В. Бржостовської1; дисертаційних досліджен-
нях та статтях російських архівознавців І. В. Безбородової2, Т. С. Кабочкіної3, 
І. В. Карапетянц4, В. М. Виноградова5, Ю. М. Кукаріної6; у працях української 
вченої, док тора історичних наук, професора І. Б. Матяш7. На жаль, шановні ав-
тори, по-перше, не подали комплексного історіографічного огляду, а по-друге, 
жоден із них не приділив увагу аналізу публікацій з історії архівів США. 

Комплексний історіографічний аналіз праць зарубіжних вчених, істориків 
і архівістів здійснив у свій час з метою дослідження видатний російський вче-
ний, доктор історичних наук, професор Історико-архівного інституту Росій-
ського державного гуманітарного університету Є. В. Старостін (1935–2011). 
Він висунув тезу про відсутність історіографії архівознавства за кордоном. 
Є. В. Старостін зауважив, що зарубіжні історики і архівісти не вивчали іс-
торіографію архівознавства з позицій компаративістики, а зосереджувались 
на дослідженні історії вітчизняних архівів, збиранні і публікації джерел з іс-
торії архівної справи. Лише у коротких оглядах закордонні класики історії 
архівів повідомляли про праці своїх попередників. Є. В. Старостін указав на 

© Л. Л. Левченко, 2013

* Левченко Лариса Леонідівна – кандидат історичних наук, директор Дер-
жавного архіву Миколаївської області.
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декілька причин такої ситуації. По-перше, частині західних архівістів, на дум-
ку Старостіна, було властиве зневажливе ставлення до вивчення теоретичних 
основ архівознавства. Вчений вважав, що західні колеги не бажали займати-
ся теорією, оскільки мали на меті вирішення усіх завдань на методичному 
рівні. Ми не будемо зараз спростовувати думку відомого вченого, оскільки 
доведенню наявності архівної теорії у США вже присвятив свої роботи цілий 
ряд американських вчених*8. Інші, найбільш кваліфіковані історики-архівісти, 
пише Є. В. Ста ростін, більше приділяли уваги публікації історичних джерел 
і вивченню власне історичних сюжетів. По-друге, на думку Є. В. Старостіна, 
архівознавство, яке як наука сформувалось у другій половині ХІХ ст., віді-
гравало роль допоміжної історичної дисципліни, обмежувало себе рамками 
історичної науки і не слугувало матеріалом для історіографічних узагальнень. 
Після Другої світової війни предмет архівознавства настільки розширився, ін-
тегрувавши низку суміжних дисциплін, що здійснення історіографічного ана-
лізу взагалі унеможливилося9.

Поставлена Є. В. Старостіним мета була благородною, але він побудував 
свої висновки лише на аналізі праць європейських архівознавців, переважно 
французьких та німецьких, а потім поширив їх на усе зарубіжне архівознав-
ство. Очевидно, про розвиток архівної справи у Сполучених Штатах учений 
мав неповне уявлення (за радянських часів вчені у дослідженнях США зу-
стрічались із нездоланими перешкодами). Він навіть припустився помилки, 
назвавши президентські бібліотеки приватними архівами, які ніколи такими 
не були. У тому числі це стосується і приватної бібліотеки Президента Р. Нік-
сона у м. Йорба Лінда, Каліфорнія, яка врешті-решт 2007 р. стала структур-
ним підрозділом Національного архіву та Адміністрації документації. Отже, 
на підставі праць американських вчених ми можемо не лише піддати сумніву 
тезу Старостіна про небажання закордонних вчених займатися архівною тео-
рією, а і його твердження про відсутність історіографії архівознавства у Спо-
лучених Штатах.

У сфері історіографії архівознавства плідно працював цілий ряд аме-
риканських вчених: Р. Кокс, Т. Х. Петерсон, Т. Абрахам, M. Ф. Деніелс та 
Т. Волч, П. Х. МакКартні, М. Б. Боулінг, М. С. Стефенсон, Е. Дж. Джиллі-
ленд-Світленд, Б.Л. Крейг, Дж. Стернфелд та інші10.

Зупинимося на працях двох з них: Річарда Кокса**, професора Школи бі-
бліотечних і інформаційних наук Університету Пітсбурга та редактора журна-
лу “the American Archivist” (1991–1995) і Труді Петерсон, 46-го Президента 
Товариства американських архівістів (1990–1991) і виконуючої обов’язки Ар-
хівіста США (1993–1995).

Знаний американський вчений Р.Кокс 1983 р. у праці “American Archival 
History: Its Development, needs, and opportunities” (Американська архівна іс-

* Дивись бібліографію з архівної теорії у США, укомплектовану Террі Абрахамом 
за період 1965-2013 рр. і представлену на сайті “Archival theory: notes towards the 
beginnings of a bibliography” (Архівна теорія: нотатки до початку бібліографії): http://
www.uiweb.uidaho.edu/special-collections/papers/theorybb.htm 

** Ознайомитися із працями Р. Кокса можна на персональній сторінці вченого 
на веб-сайті Університету Пітсбурга: http://www.sis.pitt.edu/~rcox/; блог вченого: 
http://www.blogger.com/profile/00356997089121471293 та домашній веб-сайт: http://
richardjcox.com/index.htm 
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торія: її розвиток, потреби і можливості) здійснив історіографічний аналіз роз-
витку архівної науки у США, у тому числі й праць вчених з історії архівів. 
Він обґрунтовано довів, що перші есе з історії архівів у США з’явились у 
період з кінця ХІХ ст. до 1920-х років Значну активність у цей період ви-
являли члени історичних товариств і приватні колекціонери. Вони визначали 
місця зберігання документів, у тому числі за кордоном, збирали і публікували 
історичні джерела, і “це не дивно, що їх інтерес поширився на історію ар-
хівних депозитаріїв, біографії колекціонерів та редакторів документів”. Кокс 
вказує на працю видатного історика та бібліотекаря Дж. Уінзора 1887 р. “На-
ративна і критична історія Америки”* та працю Г. Адамса “Життя та твори 
Дж. Спаркса”** 1893 р., що містять біографії видатних американців, які пра-
цювали у даному напрямі архівної науки. Значний внесок, підкреслив Кокс, 
зробили члени Комісії публічних архівів Американської історичної асоціації. 
Кокс охарактеризував публікації членів Комісії як “перший серйозний регіо-
нальний огляд історії архівної професії” і вважав, що вони є джерельної базою 
для здійснення подальших досліджень. Другий період історіографії архівної 
науки в США Кокс датував із середини 1930-х рр. і до 1950-х рр. Цей період 
характеризується збільшенням публікацій з історії американських архівів на 
сторінках журналу “the American Archivist”. Вчений також акцентував увагу 
на дослідженнях Л. Данлепа*** з історії перших історичних товариств у США і 
їх ролі у організації збирання, зберігання і удоступнення документів з історії 
США та Р. П. Хілла**** з історії пошуків американських документів в архівах 
іноземних держав. Кокс, як і більшість архівістів США, вважав, що підпо-
рядкування Національного архіву США Адміністрації служб загального при-
значення (1949 р.) негативно відбилось на розвиткові наукових досліджень, 
але разом із цим воно призвело до появи низки праць з історії Національного 
архіву. Вони обстоювали піднесення ролі архіву як інституції, що зберігає 
джерела національної пам’яті американської нації, науково-дослідного за-
кладу у галузі архівної справи. Дані публікації підкреслювали заслуги аме-
риканських архівістів перед американським народом. Усе це разом сприяло 

* Наприклад, див.: narrative and Critical History of America. edited by Justin 
Winsor. the english and French in north America, 1689-1763.Vol. 5. – Boston and new 
York: Houghton, Mifflin and Company, 1887. – 649 pp. Праця Дж. Уінзора складається 
з 8 томів, перший присвячено дослідженням з історії аборигенів Америки, другий – 
іспанським завоюванням ХV–XVII ст..ст., третій – заснуванню поселень у Північній 
Америці англійцями, 1497–1689, четвертий – французькій, голландській, шведській, 
португальській колонізації, 1500–1700 рр., шостий і сьомий томи – заснуванню 
держави в Північній Америці, восьмий – подальшій історії британської, іспанської 
і португальської Америки. Усі томи доступні на сайті Бібліотеки Бостонського 
університету: http://archive.org/.

** Йдеться про двотомне видання професора Університету Джона Хопкінса 
Г. Б. Адамса: Herbert B. Adams. the life and Writings of Jared Sparks comprising selections 
from his journals and correspondence. In two volumes. – Boston and new York: Houghton, 
Mifflin and Company, 1893. – Vol. 1. – 572 pp.; Vol. 2. – 639 pp.

*** Йдеться про працю: Dunlap Leslie W. American Historical Societies, 1790–1860. – 
Madison, Wisconsin: privately printed, 1944. – 238 pp. 

**** Йдеться про працю: Hill Roscoe R. American Missions in european Archives. – 
Mexico: Instituto Panamericano de Geografia e Historia, 1951. – 138 pp.
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боротьбі колективу архівістів Національного архіву проти політизації архівної 
галузі, за її професіоналізацію і незалежність архіву від Адміністрації служб 
загального призначення. 1950- ті – початок 1960-их рр. Кокс позначає декіль-
кома значущими, на його погляд, працями: Л.Х. Баттерфілда “Архівна і редак-
торська діяльність у 1850 р. і у 1950 р.: деякі порівняння і контрасти” (1954 р.) 
та Ф. Л. Берклі “Історія і проблеми контролю манускриптів у Сполучених 
Штатах” (1954 р.), опублікованими у “Трудах Американського антикварного 
товариства”*; У. Б. Хесселтайна та Д. Р. МакНейла “На підтримку Кліо: есе 
на пошану пам’яті Герберта А. Келлара” (1958), яке мало наслідком перегляд 
методів архівної роботи та подальші спільні дослідження історичних това-
риств, архівів штатів і Національного архіву**. У результаті три важливі книги 
побачили світ: У.М. Уайтхілла “Незалежні історичні товариства: дослідження 
наукової і видавничої діяльності та їх фінансового майбутнього” (1962 р.), 
Х.Дж. Джонса “Документи нації: їх управління, зберігання і використання” 
(1969 р.) та Е. Познера “Архіви американських штатів” (1964 р.)***. Наведе-
ні видання мали надзвичайний успіх і вплив не лише на архівну спільноту, 
а й на історичну свідомість американського суспільства в цілому. Історики 
архівів почали детально досліджувати різні аспекти історії американських 
архівів – з’являються й праці з історіографічного аналізу: Л. Дж. Каппона 
“Основні причини історичного редагування минулого і теперішнього” (1966), 
Ф. Дж. Тот “Історіографічні перспективи історичного редагування” (1980 р.) 
та інші****. Р. Кокс підкреслює, що “прогрес досліджень з історії американських 
архівів був значний, особливо з середини 1960-х рр.”. Разом з тим вчений 
визначив ті напрями архівної історії, які потребували уваги майбутніх дослід-
ників: історія колоніальних архівів Америки, історія архівів штатів, округів, 
муніципалітетів, коледжів та університетів. Вчений наполягав на створенні 
“повної історії професії”, вказував на той парадокс, що більшість архівістів за 
освітою була істориками, а всеохопної історії архівів ще не було. Тож Кокс 
визначав цей напрям архівної науки як один із головних11.

1987 р. Р.Кокс у праці “American Archival Literature: expanding Horizons 
and Continuing need, 1901–1987” (Американська архівна література: розшире-

* Йдеться про праці: Berkeley Francis L., Jr. History and Problems of the Control of 
Manuscripts in the United States // Proceedings of the American Antiquarian Society. – 1954, 
June 15. – Vol. 98. – P. 171–178; Butterfield Lyman H. Archival and editorial enterprise 
in 1850 and in 1950: Some Comparisons and Contrasts // Proceedings of the American 
Antiquarian Society. – 1954, June 15. – Vol. 98. – P. 159–170.

** Йдеться про працю: Hesseltine William B., McNeil Donald R. In Support of Clio: 
essays in Memory of Herbert A. Kellar. - Madison: State Historical Society of Wisconsin, 
1958. – 214 рр.

*** Йдеться про праці: Whitehill Walter Muir. Independent Historical Societies: An 
enquiry Into their Research and Publication Functions and their Financial Future. – Boston: 
Boston Athenaeum, 1962. – 593 рр.; Posner Ernst. American State Archives. – Chicago: 
University of Chicago Press, 1964. – 397 pp.; Jones H.G. the Records of a nation: their 
Management, Preservation, and Use. – new York: Atheneum, 1969. – 308 pp. 

**** Йдеться про праці: Cappon Lester J. A Rationale for Historical editing Past and 
Present // William and Mary Quarterly. 3rd series. – 1966, January. – Vol. 23. – P. 56–
75; Teute Fredrika J. A Historiographical Perspective in Historical editing // American 
Archivist. – 1980, Winter. – Vol. 43, № 1. – P. 43–56.
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ні горизонти та очікувані потреби) запропонував періодизацію розвитку архів-
ної літератури у США, пов’язану із змінами у Товаристві американських ар-
хівістів. На той час Кокс виокремив чотири періоди. У 1-й період, “gestation” 
(вагітності), від заснування Департаменту архівів і історії у штаті Алабама 
(1901) до заснування Товариства американських архівістів (1936). Вчений, 
характеризуючи цей період, дещо заперечив сам собі, оскільки заявив, що 
він не вбачає у цьому періоді значних наукових праць з архівознавства. Він 
пов’язував цю ситуацію із відсутністю видання, що могло б репрезентувати 
інтереси архівістів. 

У 2-й період, “formation of an Archival Literature” (формування архівної 
літератури), початок якого Кокс визначив від 1936 р., тобто від заснування 
Товариства американських архівістів, а кінець – 1972 р., публікацією звітів 
Комітетів 1970-х рр., по-перше, з’явився журнал “the American Archivist”, що 
став за визначенням К. Тревера “голосом професії”, по-друге, соціальні рухи 
1960-х рр. і демократичні перетворення в американському суспільстві стали 
новим підґрунтям для розвитку американської архівної літератури. Тогочасні 
архівісти вимагали реформ, розширення доступу до архівів, удосконалення 
архівної професії, нових методів роботи, у тому числі з масовими і машиночи-
таними документами. І хоча за обсягами архівних видань переважали архівні 
довідники, звіти архівних установ, з’явилась значна кількість праць про екс-
пертизу цінності, архівну освіту, систематизацію і описування архівних до-
кументів тощо. Р. Кокс піддав критиці Л. Каппона, президента Товариства 
американських архівістів у 1956–1957 рр., який у своєму президентському по-
сланні закликав архівістів зосередитись, насамперед, на створенні довідників 
та інших засобів для використання архівних документів істориками, що не-
гативно вплинуло на розвиток архівної літератури і фундаментальних архі-
вознавчих досліджень. Разом з тим Кокс звернув увагу на позитивний вплив 
творів Т. Р. Шелленберга на становлення архівних методів роботи. Попри 
критику, висловлену регіональними архівістами на адресу Товариства амери-
канських архівістів і Національного архіву США, Комітети 1970-х рр. таки 
визнали наявність архівної школи у США та рекомендували посилити архівну 
літературу виданнями періодичних журналів, серіями бюлетенів про практику 
і методи архівної роботи, підручниками, інструкціями, монографіями тощо. 

3-й період, 1972–1987 рр., “Maturation” (дорослішання) американської ар-
хівної літератури пов’язаний із виданням серії публікацій Товариства амери-
канських архівістів та Національного архіву США “Basic Manual Series” (серія 
фундаментальних посібників), в яких були розвинуті методи архівної роботи і 
які сприяли підвищенню рівня освіти архівістів. Крім журналу “the American 
Archivist”, публікації з історії, теорії і практики архівної справи з’явились на 
сторінках численних періодичних видань національних, регіональних і місце-
вих товариств американських архівістів. Значний доробок представлений аме-
риканськими архівістами у журналах національних, регіональних та місцевих 
професійних організацій архівістів та в інших виданнях. 1982 р. Національний 
архів США започаткував видання журналу “Prologue”, американські архівісти 
почали оприлюднювати свої статті у журналах Асоціації канадських архівіс-
тів “Archivaria” (з 1975) та Міжнародної ради архівів “Archivum” (ще з 1956). 

Початок 4-го періоду, “age of archival analysis” (архівного аналізу), Кокс 
визначив з 1987 р. і пов’язав із встановленням нових професійних стандартів, 
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визнанням цінності розвитку архівної професії. Розвиток освіти і збільшен-
ня кількості навчальних закладів, в яких викладались курси з архівознавства, 
спричинив потік науково-дослідних проектів з архівознавства в американ-
ських вишах12. 

Продовжуючи дану тему, Р. Кокс 1994 р. у праці “An Analysis of Archival 
Research, 1970-92, and the Role and Function of the American Archivist” (Аналіз 
архівних досліджень, 1970-1992, і роль та функції Американського архівіс-
та) виокремив теми наукових досліджень, на яких упродовж 1970–1992 рр. 
фокусувались американські архівісти. Вчений за допомогою бібліометрії ви-
раховував, що найбільша кількість опублікованих результатів наукових до-
сліджень стосувалась категорії “архівний менеджмент і проблеми, пов’язані 
із ним”. До цієї категорії вчений відніс дослідження з історії архівних ін-
ституцій і програм, біографії архівістів, обґрунтування статусу і ролі певних 
груп архівістів. Друге місце посіла категорія “освіта”; третє – “автоматизація і 
комп’ютеризація процесів архівної роботи” та “трансформація природи доку-
ментальних джерел у архівному законодавстві”; четверте – “відбір документів 
на зберігання”, п’яте – “експертиза цінності і комплектування архівів”. Кокс 
зазначив, що у цей період відчувався брак наукових досліджень із системати-
зації і описування документів та розвитку стандартизації для здійснення цієї 
роботи, зберігання і консервації, надання доступу до архівних документів. У 
своєму дослідженні Кокс проаналізував публікації у чотирьох архівних жур-
налах “American Archivists”, “Archivaria”, “Midwestern Archivist” (“Archival 
Issues”) та “Provenance”, оприлюднив імена вчених, які розробляли різні на-
прями архівної науки у зазначений період13.

Р. Кокс продовжив дослідження історіографії архівознавства у США. 
2003 р. він прочитав відкриту лекцію на зібранні Асоціації канадських ар-
хівістів “Searching for Archival Knowledge: the Revolution in north American 
Archival Publishing in the 20th Century” (Дослідження архівних знань: револю-
ція в архівних публікаціях у Північній Америці у ХХ ст.), в якій проаналізував 
архівні публікації і їх вплив на архівне знання, а також вказав на напругу між 
архівістами вченими та архівістами-практиками, яка останнім часом відчува-
ється у середовищі архівістів у США14.

Т. Х. Петерсон 1986 р. у статті “the national Archives and the Archival 
theorist Revisited, 1954–1984” (Національний архів і Архівні теоретики: ре-
візія, 1954–1984) проаналізувала внесок співробітників Національного архіву 
США у розвиток архівної теорії. Вчена вважала, що Національний архів прой-
шов три періоди у розвитку архівної теорії. Перший тривав від заснування 
архіву (1934) до 1954 р.: архівісти розвивали базові концепції, що допомагали 
їм оперувати значними обсягами документів, які надходили на зберігання до 
архіву від федеральних відомств із надзвичайною швидкістю. Вважається, що 
американці послуговувалися європейськими знаннями, проте як Р. Кокс, так 
і Т. Х. Петерсон, вказували, що європейські традиції більше заводили аме-
риканських архівістів у глухий кут, ніж допомагали. Європейці ніколи не 
стикалися із тими проблемами, які довелося вирішувати американцям: доку-
ментальні комплекси надзвичайних обсягів надходили до архіву дуже швид-
ко; здебільшого це була сучасна документація із проблемами у зберіганні і 
організації; кінофотофонодокументи та мікрофільми вимагали нових методів 
зберігання, управління і використання; репродукування архівних документів 
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потребувало застосування фотогра-
фічної техніки; значні обсяги до-
кументів чекали на архівістів Наці-
онального архіву у територіальних 
підрозділах федеральних відомств 
поза межами Вашингтону. Відтак 
реальні потреби американських ар-
хівів продукували нові методи ро-
боти, а з практики виростала теорія. 
Основними ареалами досліджень 
архівістів упродовж 1934–1954 рр. 
були систематизація, описування і 
експертиза цінності. Петерсон вка-
зала, що Е. Познер у праці “the 
national Archives and the Archival 
theorist” (Національний архів і ар-
хівні теоретики) (1967)* підбив під-
сумки першого періоду. Основни-
ми досягненнями періоду Познер 
вважав: вдале вирішення пробле-
ми вилучення документів із обігу 
в установах через запровадження 
генеральних (типових) переліків зі 
строками зберігання та системи проміжних сховищ (федеральних центрів до-
кументації); у сфері систематизації – удосконалення французького поняття 
“fonds” (фонди) (введено поняття “records group” – група документів); у сфері 
описування документів – уведення реєстрації груп документів, укладання по-
передніх описів та започаткування системи довідкового апарату; “демократи-
зація довідкової служби”; перехід від ручних до автоматизованих методів збе-
рігання масових документів та широкомасштабного фотографування з метою 
забезпечення збереженості. З точки зору Познера, найважливішим внеском 
Національного архіву у розвиток архівної теорії було подолання проблеми 
розпорядження масовими сучасними документами, що стало ключем до роз-
витку теорії сучасного документаційного менеджменту. 

Другий період, від 1954 р. і до 1965 р., на думку Т. Х. Петерсон, був часом 
синтезу вже напрацьованого у попередні роки та формулювання класичної ар-
хівної теорії, розвинутої упродовж 1934–1954 рр. Т. Р. Шелленберг узагальнив 
теорію експертизи цінності документів у праці “Modern Archives: Principles 
and techniques” (Сучасні архіви: принципи і техніки). Його концепція пер-
винної та вторинної цінності, виокремлення у останній доказової та інформа-
ційної цінності стала визначальною на подальші роки не лише для експертизи 
традиційних, а й документів у інших фізичних форматах. З часу публікації 

* Т. Петерсон цитує Е. Познера не із оригінальної статті, написаної вченим 
1954 р. і опублікованої у “the American Archivist” 1955 р. (1955, July. – Vol. 18, № 3. – 
Р. 207–216), а з його книги “Archives and the Public Interest: Selected essays” (Архіви 
і громадський інтерес: вибрані есе), до якої згадана стаття була внесена повторно у 
новій редакції (Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1967, Р. 131–140).

Річард Кокс, професор бібліотечних
і інформаційних наук Школи 

інформаційних наук Університету 
Пітсбурга, редактор журналу

“the American Archivist” (1991–1995).
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книг Шелленберга “Modern Archives” (Сучасні архіви, 1956), “Management of 
Archives” (Управління архівами, 1965), статті “the Appraisal of Modern Public 
Records” (Експертиза цінності сучасних публічних документів, 1956) ще один 
критерій цінності було додано до теорії експертизи цінності – цінність ори-
гіналу документа у його фізичній формі. Розвивались методи вибіркової екс-
пертизи цінності. Петерсон з натяжкою відносила вибіркову експертизу до 
архівної теорії, адже вважала її найкращим прагматичним рішенням проблеми 
зменшення величезних обсягів типових малоінформативних документів, ціка-
вих для дослідників. Реальністю зазначеного періоду стало масове надходжен-
ня до Національного архіву кінофотофоно- та машиночитаних документів, у 
зв’язку із чим архівісти були вимушені виробляти критерії їх експертизи цін-
ності, технології зберігання і використання. 

Важливим здобутком періоду стало розмежування понять “офіційний 
документ” і “приватні папери”. У центрі дискусії зазвичай були президент-
ські документи, які врешті-решт визнано публічними. Хоча різниця між до-
кументами (records) і паперами (papers) так и не була визначена, у Законі про 
свободу інформації (1966) персональні папери відокремлено від федеральних 
документів установ виконавчої гілки влади. 

Наприкінці періоду, у 1964 та 1966 рр., Ф. Еванс та О. В. Холмс опублі-
кували праці із систематизації архівних документів. Від часу уведення рівнів 
Холмса для систематизації архівних документів стало можливим розмежуван-
ня інтелектуального та фізичного контролю над документами. Запропонована 
концепція ієрархії сприяла розвиткові методів автоматизованого описування 
та створенню баз даних. 

Квінтесенцією третього періоду, 1966–1975 рр., Петерсон вважала роз-
виток теорії доступу, яка мала дві головні передумови: дослідники мають 
право знати, які документи існують, дослідники мають право знати, до яких 
документів доступ обмежено. Обидві вони досягли кульмінації у твердженні, 
що до документів мають бути встановлені однакові умови доступу для усіх 
користувачів. На позачерговому Міжнародному конгресі архівів (Вашингтон, 
1966) А. Лейзінгер та М. Рігер спростували традиційні французькі постулати 
щодо обмеження доступу до архівів, задекларували рівні умови доступу для 
кожного та відкритий доступ до урядових документів. Петерсон вважала цю 
заяву американських архівістів міжнародній архівній спільноті тим актом де-
мократизації, про який говорив Е. Познер. Національний архів США у цей пе-
ріод видав серію публікацій з питань доступу, у тому числі із роз’ясненнями 
які саме документи мають грифи обмеження доступу. На підставі виконавчого 
наказу Президента США Р. Ніксона (1969–1974) від 8 березня 1972 р. № 11652 
Архівіст США став уповноваженим експертом з питань розсекречування до-
кументів Білого Дому; видання Закону про захист приватного життя (1974) 
викликало потребу укладання переліків документів, до яких доступ обмежено, 
та видання Національним архівом низки інструкцій з організації доступу ко-
ристувачів до архівів. Товариство американських архівістів та Американська 
бібліотечна асоціація створили Комітет довідкової служби і доступу на чолі з 
Дж. О’Ніллом, результатом діяльності якого стала заява 1979 р. про принципи 
рівного доступу для всіх дослідників і про те, що інформація про документи 
обмеженого доступу повинна бути доведена до відома користувачів. До роз-
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витку теорії доступу американські архівісти підходити з позицій свободи об-
міну інформацією15. 

У журналі “the American Archivist” від 1938 р. й дотепер щороку пу-
блікуються списки архівної літератури, рецензії, огляди літератури та на-
укових досліджень, тематичні огляди літератури з різних напрямів архівної 
роботи (книг, монографій, статей тощо, виданих на усій території США та в 
інших країнах) під назвами “Abstracts of Archive Publications” (Анотації ар-
хівних публікацій), “Have you seen?” (Ви це бачили?), “Writings on Archives 
and Manuscripts” (Твори про архіви і манускрипти), “Reviews of Books” (Ре-
цензії книг), “the Archivist’s Book Shelf” (Книги на полиці архівіста), “Book 
Reviews” (Книжні огляди), “Book and Web Reviews” (Огляди книг і веб-сайтів), 
“Annual Index” (Щорічні покажчики до статей, опублікованих протягом року 
у журналі “the American Archivist”), “Reviews” (Рецензії), “Literature on the 
Preservation of nonpaper Materials” (Література про зберігання непаперових 
матеріалів), “RAMP Studies and Related UneSCo Publications: An International 
Source for Archival Administration” (Дослідження за програмою RAMP та пу-
блікації ЮНЕСКО з питань управління архівами), “Annotated Bibliography on 
Appraisal” (Анотована бібліографія з експертизи цінності), “Business Archives 
Literature” (Література про бізнес-архіви), “Commentary” (Коментарі до на-
укових досліджень), “Professional Reading” (Професійні читання), “Writings on 
Archives, Historical Manuscripts, and Current Records” (Твори про архіви, історич-
ні манускрипти і поточні документи), “Abstracts of Foreign Periodicals” (Анота-
ції статей, опублікованих в іноземних періодичних виданнях), “Bibliography” 
(Бібліографія), “Publications” (Публікації), “the Bookshelf” (Книжна полиця). 
Хоча спеціальних оглядів або переліків літератури, присвяченої історії архівів 
та організації архівної справи не створювалось, вищенаведені списки допома-
гають у виявленні публікацій для здійснення історіографічного огляду.

Отже, на нашу думку, заявляти про відсутність історіографічних дослі-
джень у галузі архівознавчої науки у такій країні як США некоректно. Аме-
риканські вчені не лише у кожній статті і кожній книзі аналізують здобутки 
своїх попередників, вони присвячують історіографії архівознавства спеціальні 
дослідження, і навіть більше, вони відслідковують списки опублікованої архів-
ної літератури, як на усій території власної країни, так і за кордоном, постійно 
публікують рецензії та відгуки, вираховують індекси цитування публікацій*. 
Журнал “the American Archivist” є найстарішим архівним періодичним ви-
данням у світі, і від самого започаткування публікація переліків вітчизняних 
та закордонних видань була одним із головних завдань редакції. Р. Кокс та 
Т. Х. Петерсон запропонували періодизації американської архівної історіогра-
фії, вказали на особливості кожного періоду та ключових авторів. Щоправда, 
американці не так часто використовують сам термін “історіографія”, вживаю-
чи замість нього “аналіз архівної літератури та наукових досліджень”. 

* Про аналіз індексів цитування дивись праці Б. Фішер та Ф. Еванса, Е. Джил-
ліленд-Світленд: Fisher Barbara, Evans Frank B. Automation, Information, and the 
Administration of Archives and Manuscript Collections: Bibliographic Review. - American 
Archivist. – 1967, April. – Vol. 30, № 2. – P. 333–348; Gilliland-Swetland Anne J. Archivy 
and the Computer: a citation analysis of north American periodical literature // Archival 
Issues. – 1992. – Vol. 17, № 2. – Р. 95–112. 
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Знову, згадуючи професора Є.В.Старостіна, ми погоджуємося з ним щодо 
відсутності історіографії зарубіжного архівознавства у архівній науці радян-
ського та пострадянського часів, водночас заперечуючи висунуті ним тези про 
відсутність теорії та історіографії відносно США. Вищесказане свідчить на-
самперед про недостатню увагу вітчизняних дослідників як в Росії, так і в 
Україні до такої галузі архівної науки як зарубіжне архівознавство. Перебува-
ючи за “залізною завісою” за радянських часів архівознавці спрямовували свої 
зусилля на дослідження історії архівів та архівної справи у соціалістичних 
країнах і тих країнах, з якими СРСР мав дружні стосунки, переважно Франції 
(можна нарахувати близько десятка дисертацій, присвячених архівам і архів-
ній справі цієї країни, що цілком зрозуміло; Є.В. Старостін також зазначав, 
що “розкриваючи зміст сучасного західного архівознавства, ми обмежились 
вивченням французької школи…”), Німеччини, Китаю. Настав час звернутись 
до таких країн як США, Канада, Австралія, Ізраїль, Великобританія, Індія, 
Японія, інших країн Сходу, а також Африки, Південної і Латинської Амери-
ки. Старостін також правий у тому, що праці радянських вчених, “критично 
загострені на слабких сторонах діяльності зарубіжних авторів, не містили за-
гальної оцінки їх внеску у розвиток архівної науки”. Спробу виправити таке 
становище вже здійснила українська вчена І. Б. Матяш, на працю якої ми по-
силались вище. Є. В. Старостін писав: “Загальна історіографія зарубіжного ар-
хівознавства – справа майбутнього” і вбачав свою роль у створенні умов для 
подальших компаративних досліджень на історіографічному рівні західної 
і вітчизняної архівної думки16. На даний час тренди до світової глобалізації 
вже просто вимагають обміну знаннями і усвідомлення досвіду закордонних 
колег, а отже відповідних досліджень із зарубіжного архівознавства, у тому 
числі й історіографічних. 

Прагнучи заповнити існуючу лакуну та пам’ятаючи висновки Р. Кокса 
про недостатню увагу американських історіографів до праць з історії та ор-
ганізації роботи архівів штатів, автор намагається здійснити історіографічний 
огляд публікацій американських вчених та архівістів-практиків саме з цього 
напряму. 

* * *
У другій половині ХVIII – на початку ХХ ст. американські істо-

рики, юристи, бібліотекарі, священики, що стали першими архівіста-
ми, зосереджувались на збиранні, упорядкуванні архівів і публікації 
архівних документів. Крім того, деякі із зачинателів архівної справи у 
США працювали в архівах Європи з метою виявлення та копіювання 
документів з історії Північної Америки. Публікацію документів амери-
канські вчені розглядали не лише як популяризацію або уведення до 
наукового обігу історичних джерел, а насамперед як шлях до забезпе-
чення збереженості інформації, що в них містилася, з метою засвідчен-
ня історичної правди у майбутньому і самоствердження американської 
нації. На цей факт вказує у своїй праці “Documents and Archives in early 
America” (Документи і архіви у ранній Америці) сучасний американ-
ський вчений Р. К. Джімерсон17. 
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Оскільки у ранній період американської історії збиранням і збері-
ганням архівних документів у США опікувались історичні товариства 
штатів, перше з яких було засновано у Бостоні 1791 р. священиком 
Дж. Р. Белкнепом, то Р. Кокс радив дослідження історії американських 
архівів починати з історичних товариств і вивчення відповідної літе-
ратури про них. Перші архіви як інституції виникли саме у складі іс-
торичних товариств, а також з ініціативи істориків – у складі бібліо-
тек штатів. У своїй праці про архіви колоніального Меріленду Р. Кокс 
пише, що перший архівний будинок на теренах Північної Америки був 
споруджений за наказом губернатора Меріленду Б.Л. Калверта 1729 р.18 

Перші есе про історичні товариства штатів з’явились у журналі 
“the north Carolina Historical Review”, заснованому Історичною комісі-
єю Північної Кароліни 1924 р. Наприкінці 1920-х рр. тут були опубліко-
вані праці професора історії Університету Північної Кароліни Дж.Г. де 
Рулхел Гамілтона, секретаря Історичної комісії Південної Кароліни 
О. С. Саллі, професора історії Університету Еморі Т. Х. Джека, секре-
таря історичного товариства Флоріди Дж. А. Робертсона (1927 р.); 
професора історії Університету Північної Кароліни М. Б. Герретта, 
професора Коледжу Міссісіпі У. Х. Уізербі, професора історії Універ-
ситету Арканзасу Д.І. Томаса, секретаря історичного товариства штату 
Луїзіани Г. Кінг (1928 р.)19. Ми вже згадували непересічного значен-
ня праці Леслі Данлепа про перші історичні товариства в Америці та 
У. М. Уайтхілла про дослідницьку і видавничу діяльність історичних 
товариств протягом 1959-1960 рр.20. Дослідженням історичних това-
риств присвятили свої наукові праці Дж. Т.  Мур, який висвітлив іс-
торію історичного товариства штату Теннессі від заснування у 1849 р. 
до 1918 р.; Ф. К. Шоімейкер зосередився на понад піввіковій історії 
історичного товариства штату Міссурі; історичне товариство штату 
Міссурі також стало об’єктом дослідження Дж. Р. Брукса; М. У. Безел 
та Х. Д. Кейтер зосередились на історії історичного товариства штату 
Міннесота; С. Т. Райлі присвятив свою працю історії Массачусетського 
історичного товариства від 1791 р. до 1959 р., Р. К. Сіммонс – Історич-
ному товариству штату Делавер від 1864 до 1964 р.; К. П. Бікфорд – 
історичному товариству штату Коннектикут від 1825 р. до 1975 р.21. 
До 100-річного ювілею історичного товариства штату Міссурі вийшла 
книга А. П. Хейвіга, що висвітлює не лише історію товариства, а й фор-
мування його колекцій22; до 150-річного ювілею Історичного товари-
ства штату Теннессі була опублікована праця е. Топловіч23. 

1995 р. вийшла книга під редакцією знаного американського іс-
торика й архівіста, 24-го Президента Товариства американських архі-
вістів (1968–1969), директора Департаменту архівів і історії Північної 
Кароліни (1956–1974), куратора Колекції Північної Кароліни Універси-
тету на Чепел Хілл та професора історії цього університету Хьюстона 
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Джонса “Historical Consciousness in the early Republic” (Історична сві-
домість у ранній республіці. Походження історичних товариств штатів, 
музеїв і колекцій, 1791–1861 рр.)24. У цю книгу Джонс зібрав есе ви-
датних американських істориків і архівістів, які присвятили свої праці 
ранній історії історичних товариств, внеску американських істориків 
у збирання, зберігання і описування архівних та музейних колекцій. 
У книзі опубліковано праці директора Массачусетського історичного 
товариства Л. Л. Такера з історії Массачусетського історичного товари-
ства та Американського антикварного товариства; почесного директора 
Музею національної спадщини у Лексінгтоні (Массачусетс) К. М. Сі-
лвестро про історичні товариства Нової Англії (Коннектікут, Мен, 
Нью Гемпшир, Род Айленд та Вермонт); директора Нью-Йоркського 
історичного товариства Дж. Дж. Хесліна з історії цього товариства; 
президента історичного товариства Пенсильванії С. Стітт про істо-
рію архівів Пенсильванії; директора Історичного товариства Вірджинії 
Ч. Ф. Брайєна про збирання і зберігання архівних документів у Вір-
джинії; судді Верховного суду, члена Палати представників та Сенату 
Північної Кароліни, доктора юстиції У. П. Уічарда з історії історичного 
товариства Північної Кароліни; професора Школи інформації і бібліо-
течних наук Університету Пітсбурга Р. Кокса з історії архівного роз-
витку та публікації історичних документів у Делавері, Флоріді, Джор-
джії, Меріленді, Нью Джерсі та Південній Кароліні; професора історії 
і архівних наук Детройтського університету Ф. П. Мейсона про форму-
вання архівних колекцій в історичних товариствах, створення публіч-
них архівів, збирання приватних архівних колекцій та публікацію іс-
торичних документів в Алабамі, Іллінойсі, Індіані, Кентуккі, Мічигані, 
Міссісіпі, Огайо та Теннессі; директора Вісконсинського історичного 
товариства Л. Х. Фі шела з історії товариства і збирання архівів у Ві-
сконсині; хранителя манускриптів Історичної колекції Нового Орлеану 
А. е. Леммона з історії історичних товариств Арканзасу, Каліфорнії, 
Айови, Луїзіани, Міннесоти, Міссурі, Орегону і Техасу. Джерельною 
базою вказаних досліджень є архівні документи та раніше опубліковані 
праці. Заслуга Джонса полягає ще й у тому, що він зміг організувати 
і провести національну конференцію істориків і архівістів, присвяче-
ну 150-річчю з дня заснування Історичної колекції Північної Кароліни, 
ранній історії американських історичних товариств та архівів, яка від-
булася 19–21 травня 1994 р. у Чепел Хілл (Північна Кароліна), а потім 
зібрав в одну збірку, відредагував і видав доповіді та праці її учасників. 
Книга, підготовлена Джонсом, є неперевершеним “бестселером” з ран-
ньої історії американських архівів. 

Варто ще раз підкреслити непересічне значення ролі вчених, які 
досліджували історію історичних товариств Північної Америки, оскіль-
ки завдяки їх праці були досліджені перші етапи збирання, збереження 



157АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

і публікації історичних документів в Америці, встановлені прізвища 
осіб, які стали першими архівістами, визначений внесок членів істо-
ричних товариств у створення архівних колекцій і заснування архівних 
установ тощо.

Перші повідомлення про американські архіви у журналі Амери-
канської історичної асоціації “American Historical Review” (виходив з 
1895 р.) з’явились наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Тут були опу-
бліковані звіти про діяльність комісій історичних манускриптів (засно-
вана 1895) та публічних архівів (заснована 1899), утворених у скла-
ді Американської історичної асоціації, Департаменту архівів і історії 
штату Алабама (заснований 1901) та його директора Томаса Оуена, 
інформації про 1-шу конференцію американських архівістів (1909), ро-
боту американської делегації архівістів, у складі якої були й архівісти 
штатів, на Брюссельському конгресі 1910 р., а також про виявлення 
документів в архівах Іспанії, Великобританії, Франції25. 

Члени Комісії публічних архівів Американської історичної асоці-
ації, починаючи з 1900 р. і до 1921 р. подавали звіти про обстеження 
архівів штатів на сторінках видання Американської історичної асоціа-
ції “Annual Report of the American Historical Association for the year…” 
(Щорічний звіт Американської історичної асоціації за рік…). Вони міс-
тили історичні відомості про архіви штатів та інформацію про стан збе-
реженості архівних документів, умови зберігання, формування, склад 
і зміст архівних колекцій. 1900 р. були опубліковані звіти про обсте-
ження архівів Коннектикуту, Індіани, Айови, Массачусетсу, Мічигану, 

Х'юстон Джонс (1924 р.н.),
директор Департаменту архівів

і історії штату
Північна Кароліна (1956–1974),

24-й Президент Товариства 
американських архівістів

(1968–1969), професор історії
та куратор Колекції “Історія Північної 

Кароліни” Університету Північної 
Кароліни на Чепел Хілл (1974-1993), 
продовжує працювати в університеті. 

Нещодавно, жартуючи, Джонс заявив: 
“Я планую піти на пенсію у 100 років”.
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Небраски, Нью-Йорка, Північної Кароліни, Пенсильванії та Вісконси-
ну26; 1901 р. – звіт Р. Свена про архіви Массачусетсу; 1904 р. – звіт Т. 
Оуена про архів Алабами; 1905 р. – звіт К. Рассела про архів Віскон-
сину; 1909 р. – звіт е. К. Уолворса та Т. К. Піза про архів Іллінойсу і 
Дж. Х. Вогана про архів Нью-Мексіко; 1910 р. – звіт І. Т. Майєрс про 
архів Кентуккі, е. е. Шелдона про архів Небраски та Х.  Ліндлі про ар-
хів Індіани; 1912 р. – звіт У. О. Скроггса про архів Луїзіани і П. К. Філ-
ліпса про архів Монтани; 1913 р. – звіт е. Хеда про архів Каліфорнії; 
1915 р. – звіт Дж. Уілледа про архів Вайомінгу та А. Шерера про ар-
хів Вермонту; 1916 р. – звіт Комітету громадян про архів Нью-Джерсі; 
1917 р. – звіт Т. Маршалла про архів Айдахо; 1922 р. був оприлюдне-
ний узагальнений звіт, укладений Віктором Палтсіцем про діяльність 
Комісії публічних архівів упродовж 1899–1921 рр.27. Діяльність членів 
Комісії публічних архівів не обмежувалась лише обстеженням архівів, 
насамперед вона сприяла заснуванню архівних установ штатів.

Упродовж 1909–1935 рр. архівна думка розвивалась у межах Кон-
ференції архівістів, заснованої 1909 р. у складі Американської істо-
ричної асоціації У.Г. Ліландом. Конференція була свого роду формою 
національної професійної організації архівістів, яка передувала утво-
ренню 1936 р. Товариства американських архівістів. На її сесіях роз-
глядались важливі для архівної галузі США тих часів питання: про 
впровадження європейських принципів в американську архівістику, 
відокремлення архівних методів роботи від бібліотечних, переваги 
і недоліки управління галуззю, цінність документів періоду Першої 
світової війни, проект підручника з архівної справи, діяльність Комі-
сії публічних архівів, критерії цінності документів тощо. Матеріали 
конференцій оприлюднювались на сторінках вже згаданого видання 
“Annual Report of the American Historical Association for the year…” під 
назвою “Proceedings of the annual conference of archivists” (Праці щоріч-
ної конференції архівістів). За своїм характером матеріали конференції 
є доповідями її учасників, серед яких переважали регіональні вчені та 
архівісти (М. К. Нортон – Архівіст штату Іллінойс, Т. К. Піз – голова 
Департаменту історії з Університету штату Іллінойс, Д. Роуленд – ар-
хівіст штату Міссісіпі, Х. В. Амес – професор історії з Університету 
Пенсильванії, А. Ван Леєр – Бібліотекар зі штату Нью-Йорк та інші). 
Доповіді базувались на практиці їх роботи або розкривали суть про-
блеми і пропонували варіанти її вирішення28.

У 1934 р. був заснований Національний архів США, 1936 р. – То-
вариство американських архівістів, а 1938 р. вийшло перше число про-
фесійного журналу американських архівістів “the American Archivist”. 
З цього моменту можна говорити про архівну літературу та наукові до-
слідження у США, оскільки цього вимагала необхідність практичного 
вирішення проблем, що постали перед щойно створеним федеральним 
архівом та професійним об’єднанням архівістів. 
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Однією з перших на сторінках журналу “the American Archivist” 
з’явилась робота з історії архіву штату Індіана К. Коулмена29, в якій ав-
тор висвітлив історію створення архіву, починаючи з 1800 р., зростання 
його колекцій, прийняття архівних законів у штаті, описування архів-
них документів за часів “Нового курсу” Президента США Ф. Д. Руз-
вельта, систематизацію документів в архіві. Цього ж року у наступному 
номері журналу була надрукована стаття Архівіста Іллінойсу, згодом 
4-го Президента Товариства американських архівістів (1943–1945) та 
редактора журналу “the American Archivist” М. Кросс Нортон про про-
ектування будинку для архіву штату (у 1970-х рр. перекладена й опу-
блікована у СРСР)30. Історія архівів Південної Кароліни з 1752 р. до 
кінця ХІХ ст., заходи влади і членів Історичного товариства Південної 
Кароліни із забезпечення їх збереженості були представлені у статті 
Р.Х. Вуді31. Організація управління архівами штатів стала предметом 
розгляду Ч. М. Гейтса. Питання про створення і впровадження єди-
ного архівного законодавства для усіх штатів порушив А.Р. Ньюсом32, 
а 1939 р. Комітетом з уніфікації законодавства Товариства американ-
ських архівістів був запропонований уніфікований проект архівного за-
кону “An Act to Create the [name of State] Department of Archives and 
History” (Акт для створення [назва штату] Департаменту архівів і істо-
рії), який передбачалось прийняти в усіх штатах США (опублікований 
у “the American Archivist” 1944 р.)33. Проте в умовах конституційного 
ладу, федеративного адміністративно-територіального устрою та спе-
цифічної правової системи США прийняття єдиного архівного законо-
давства виявилося неможливим.

У 1940-і рр. в “the American Archivist” були опубліковані статті 
Архівіста штату Техас Х. Смітер про розвиток архівної справи у штаті 
від 1839 р. до початку ХХ ст.; е. А. Дейвіса про організацію архівів в 
Луїзіані, Міссісіпі та Арканзасі; 1-го Архівіста США Р. Д. В. Коннора 
про заснування першого у США Департаменту архівів і історії у шта-
ті Алабама та діяльність Т.Оуена, першого директора Департаменту; 
У. Овермана з історії архіву штату Огайо; М. Джонса про діяльність 
архіву території Гавайї у Другу Світову війну; архівні програми штатів 
Пенсільванія та Вісконсин висвітлили Г. Г. едді та К. Л. Лорд34. 

К. Кріттенден у статті “Деякі проблеми управління архівними 
установами штатів” назвав проблеми, з якими стикалися архіви штатів 
у 1930-і рр., серед них: боротьба за статус архівів як офіційних установ, 
визнання ролі архівів у суспільстві, фінансування архівних програм, 
участь у федеральних проектах, планування знищення нецінних доку-
ментів35. Аналогічне питання порушив К. Коулмен, розглянувши його 
на прикладі Відділу архівів Бібліотеки штату Індіана. До вже названих 
проблем Коулмен додав відсутність спеціальних архівних будинків, 
законодавства, професійної освіти і літератури; труднощі з передачею 
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документів установ штату на зберігання до архіву, проблеми експер-
тизи цінності та відбору цінних документів на постійне зберігання36. 
К. Кріттенден у статті “the State Archivist Looks to the Future” (Ар-
хівісти штатів дивляться у майбутнє) здійснив спробу формулювання 
завдань для архівів штатів. Кріттенден вбачав у понятті “архіви” щось 
старомодне і архаїчне, він вважав, що у майбутньому “архіви будуть 
зберігатися”, а архівісти працювати із документами чинних установ, 
тому слід створювати спеціалізовані установи для роботи із сучасни-
ми документами, даючи їм назву на кшталт “Зали документів” (Hall of 
Records), як це зробили у штаті Меріленд37 (в цілому стаття відповіда-
ла тенденціям створення федеральних центрів документації та центрів 
документації штатів як проміжних сховищ для зберігання неактивних 
документів установ). 

1947 р. Л. Каппон проаналізував і подав у вигляді таблиці дані про 
статус та функції архівних установ у всіх 50 штатах і територіях, їх 
підпорядкування, зазначив адреси і прізвища керівників. Аналогічний 
огляд здійснено членами Комітету архівів штатів Товариства амери-
канських архівістів 1954 р. У ньому були зазначені відомості про ар-
хівне законодавство кожного штату (дати прийняття архівних законів 
та номери статей у кодексах законів штатів), штатна чисельність пра-
цівників, види документів, які зберігає архів, шляхи надходження до-
кументів на зберігання, типи апаратури для фотографування та мікро-
фільмування документів, неархівні функції архівних установ38. 

1950-ті – початок 1960-х рр. позначені сплеском публікацій у жур-
налі “the American Archivist” з історії та організації діяльності архівів 
у штатах та округах. Переважно статті писали керівники або співробіт-
ники архівних установ. У 1950-ті рр. у журналі були подані публікації 
У. МакКейна про заснування та діяльність Департаменту архівів і істо-
рії штату Міссісіпі; Дж. Х. Істербі, Архівіста штату Південна Каролі-
на, про архів штату; Д. К. Рензі з історії заснування архіву та прийняття 
архівного законодавства у штаті Колорадо; М. Г. Брайєна про Депар-
тамент архівів і історії штату Джорджія; Р. М. Брауна з історії впро-
вадження та розвитку архівних програм у Міннесоті; В. Л. Біла про 
впровадження програми управління документацією у штаті Мічиган; 
Дж. Хорна з історії заснування архіву на Гавайях; Д. М. Робісона про 
планування і спорудження будинку бібліотеки і архіву штату Теннессі; 
У.Н.Дейвіса про архів штату Каліфорнія39. Л. М. Хомшер виклала мате-
ріали про свій досвід роботи як керівника Департаменту архівів і історії 
штату Вайомінг40. Діяльності Лаймена Драпера, секретаря Історичного 
товариства штату Вісконсін (друга половина ХІХ ст.), зі збирання доку-
ментів з американської історії була присвячена стаття Дж. Л. Харпер41.

Разом з тим з’являлись публікації, що висвітлювали проблеми роз-
витку архівної галузі. У. МакКейн у статті про співробітництво Наці-
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онального архіву США і архівів штатів (1951 р.) вказав, що архівісти 
штатів, які не лише підтримали ідею заснування федерального архіву, 
а й сподівались, що він стане лідером архівної галузі країни, незадово-
лені результатами. Вони очікували на пропозиції Національного архі-
ву у сфері ламінування та мікрофільмування документів, встановлення 
професійних стандартів, розвитку архівної освіти, публікації архівних 
документів. У статті МакКейна порушувались питання переваг центра-
лізації та децентралізації управління архівами у США. Автор зазначав, 
що децентралізація є неефективною і неекономічною, але з точки зору 
місцевих дослідників, віддалених від Вашингтону, вона була кращим 
рішенням, ніж централізація. З огляду на правову систему США, цен-
тралізація управління архівною справою могла порушити конституцій-
ні права штатів. МакКейн ставив під сумнів ідею створення системи 
архівів за принципом поєднання федерального архіву та архівів штатів 
“Federal-State system”. Разом з тим він підкреслив, що архівісти штатів 
в цілому висловлювали сподівання на майбутню провідну роль Наці-
онального архіву і навіть критики архіву намагались у такий спосіб 
збільшити його вплив і престиж42. 

1954 р. М. Л. Редофф здійснив аналіз звітів архівів штатів, які за 
пропозицією Товариства американських архівістів підлягали щорічно-
му оприлюдненню. Він вказав, що метою публікацій звітів було ви-
світлення проблем архівів штатів, їх можливих рішень для керівництва 
в роботі молодих директорів архівних установ. Товариством не були 
встановлені вимоги до звітів, вони виявилися занадто різними за зміс-
том та формою, і їх важко було використати з компаративною метою. 
Звіти деяких штатів становили цінні моменти і могли бути використа-
ні для ознайомлення із ними колег, інші не були такими, ряд штатів 
проігнорував пропозицію Товариства. Хоча сама ідея щодо публікації 
звітів була вартою реалізації, Г. Г. едді зазначив 1957 р. в аналогіч-
ному аналізі, що половина штатів не публікували свої звіти. В цілому 
ж опубліковані звіти архівістів штатів дають певне уявлення про стан 
архівної справи 1950-х рр.43

Непересічне значення донині часу має невелика за обсягом праця 
М. Г. Брайєн, Архівіста штату Джорджія та члена Комітету з питань до-
кументів штатів Товариства американських архівістів (1958 р.). Брайєн 
проаналізувала впровадження у штатах архівних програм та програм 
управління документацією, вперше запропонувавши типологію архів-
них установ США. Вона вказала штати, в яких на той час існували окре-
мі установи, що опікувались проблемами історії, архівів та документів 
(Арканзас, Делавер, Меріленд, Мічиган, Міннесота, Пенсильванія та 
Вермонт); штати, в яких були засновані Департаменти архівів і історії 
або Департаменти архівів (Алабама, Айова, Міссісіпі, Північна Каролі-
на, Західна Вірджинія та Вайомінг); штати, в яких архіви підпорядко-
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вувались бібліотекам або співіснували разом із бібліотеками (Арізона, 
Коннектікут, Флорида, Індіана, Оклахома, Орегон, Теннессі, Техас та 
Вірджинія); штати, в яких архіви підпорядковувались Секретарям шта-
тів (Каліфорнія, Джорджія, Іллінойс, Массачусетс, Род Айленд); штати 
з інтегрованими архівними програмами у складі Історичних товариств 
(Колорадо, Айдахо, Канзас, Кентуккі, Небраска, Невада, Північна Да-
кота, Огайо, Південна Дакота та Юта). Брайєн визначила архіви, під-
порядковані разом із бібліотеками Департаментам освіти (Нью Джерсі 
та Нью-Йорк). Саме у цій праці знаходимо відомості про заснування 
архіву Луїзіани у складі університету штату у 1950-ті рр., а також про 
передачу архіву штату Вісконсин від Історичного товариства штату до 
Бюро закупівель Виконавчого департаменту штату, створення у штаті 
Міннесота Архівної комісії як незалежної установи. Авторка вказала 
на унікальність архіву штату Вашингтон, який на кшталт Національно-
го архіву США був підпорядкований Департаменту служб загального 
призначення. М.Г. Брайєн зазначила, що штати Мен, Міссурі, Монтана, 
Нью Гемпшир та Нью Мексико на 1955 р. ще не визначились із типом 
архівної установи та її підпорядкуванням, хоча вже прийняли відпо-
відне архівне законодавство. У Нью Гемпширі, на погляд дослідниці, 
існувала незрозуміла ситуація: відповідальність за архів поділяли Бі-
бліотекар штату та Секретар штату. Брайєн як член Комітету з питань 
документів штатів пропонувала їх урядам використати підготовлений 
Товариством американських архівістів посібник, в якому надавались 
рекомендації щодо створення архівних установ із відповідними про-
грамами управління документацією у їх складі44. Таким чином, праця 
М.Г. Брайєн дає уявлення про підпорядкованість архівів та організацію 
системи архівних установ на рівні штатів у цілому по країні.

Р. Х. Бахмер проаналізував функції архівістів штатів (1959 р.). Він 
зазначив, що функції архівів штатів неоднакові і є результатом інсти-
туціонального та культурного розвитку кожного штату. Функції також 
залежали від підпорядкування архівної установи бібліотеці, історично-
му товариству, секретарю штату. Найкращим чином вдавалось реалі-
зувати свої функції незалежним архівним інституціям, наприклад, Де-
партаменту архівів і історії штату Алабама. Бахмер писав, що архівісти 
штатів чинять спротив інкорпорації архівних установ до складу бібліо-
тек і сподіваються, що незалежність архівних інституцій буде сприяти 
покращенню їх фінансового і матеріального становища. Хоча Бахмер 
визначив спільні цілі бібліотек і архівів: збирання, зберігання, розпо-
всюдження знання тощо, він вказав також на різницю у методах роботи 
архівістів і бібліотекарів. Архіви, на думку Бахмера, мали більш спеці-
алізовані і цілеспрямовані функції. Дві архівні функції Бахмер назвав 
головними – допомога установам у відборі документів для зберігання 
та знищення і служіння громадськості. Він вважав, що у реалізації пер-
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шої функції провідну роль в архівах штатів має відігравати принцип 
“походження”. Для реалізації другої функції архівісти штатів повинні 
були зосередитись на удоступненні архівних документів дослідникам 
через створення і публікацію довідників, виставкову діяльність тощо45.

Дві праці, опубліковані у 1950-х рр., були присвячені проблемам 
організації використання документів в архівах штатів та стосункам ар-
хівістів і дослідників К. Кріттендена та Д. Міллера46.

У 1960-х рр. публікації праць з історії та діяльності архівів штатів 
продовжились, але дещо змінилася їх тематика. Цей період характер-
ний тенденціями до розмежування архівної справи зі сферою управ-
ління документацією, тому стало більше публікацій про впроваджен-
ня програм управління документацією в урядах штатів і місцевих 
адміністраціях округів. Більше того, вже неодноразово згаданий нами 
Х. Дж. Джонс, 1961 р. представив світовій архівній спільноті аналіз 
стану впровадження програм управління документацією у штатах. У 
журналі Міжнародної ради архівів вчений опублікував статтю “State 
archival-records management programs in the United States” (Програми 
управління архівами і документацією у штатах США). Мету своєї пу-
блікації вчений вбачав у спонуканні Ради бібліотечних ресурсів надати 
грант Товариству американських архівістів для більш детального об-
стеження архівів і програм управління документацією у штатах47. 

Упродовж 1960-го р. Р. Біч та Дж. Т. Кейтон з Комітету з управ-
ління документацією Товариства американських архівістів здійснили 
огляд статусу та масштабів впровадження програм управління доку-
ментацією на рівні урядів штатів та округів. Результатом анкетування 
43 штатів і 39 округів стала порівняльна таблиця, з якої постала комп-
лексна картина стану цієї сфери за такими показниками аналізу: стро-
ки зберігання документів в установі; наявність переліків документів зі 
строками зберігання та рекомендаціями щодо розпорядження докумен-
тами на закінченні строку їх зберігання в установах; дані про установи, 
на яких покладено управління документацією у штатах і округах; наяв-
ність центрів документації, розміри їх площі та вартість зберігання до-
кументів; дані про службу, яка здійснює мікрофільмування документів, 
джерела фінансування робіт зі створення мікрофотокопій48. 

Проблеми співпраці архіву штату і архівів округів у галузі управ-
ління документацією були предметом розгляду архівіста м. Філадельфія 
Ч. Х’юджеса; Архівіст та Адміністратор документації штату Міннесо-
та Ф.В. Барч представив структуру архівної галузі штату та результати 
впровадження програм управління документацією; Р. У. Річмонд роз-
повів про проблеми законодавчого і організаційного характеру у га-
лузі управління документацією штату Канзас; Б. Ф. Каткліфф – про 
впровадження програми управління документацією у штаті Міссурі; 
Дж. Б. Уайта – про прийняття Закону про управління документаці-
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єю у штаті Небраска49. Дані праці були опубліковані у журналі “the 
American Archivist”, автори переймалися труднощами впровадження 
програм управління документацією, з якими їм довелося зіткнутися у 
щоденній діяльності. 

З проблематики історії та організації діяльності архівів штатів у 
1960-ті рр. були опубліковані праці: М.Г. Брайєн, яка висвітлила долю 
колоніальних документів Джорджії; У.Дж. Петерсена про особли-
вості зберігання документів в Айові та організацію архіву штату; ди-
ректора Служби архівів і документів штату Кентуккі Ч.Ф. Хіндса про 
стан архівної справи у штаті (автор зазначив, що Служба, очолювана 
ним, підпорядковується Департаменту фінансів штату); 1-го Архівіс-
та Міннесоти Р. М. Брауна про зміни у статусі, структурі, організації 
діяльності та фінансуванні архіву штату Міннесота; бібліотекаря істо-
ричного товариства штату Північна Дакота М. Роуз про проблеми роз-
поділу документів території Дакота у зв’язку із поділом її на два штати; 
голови Бюро архівів і історії штату Нью Джерсі К. У. Річардса про 
проектування нового будинку для розміщення архіву штату; працівни-
ка Гавайського архіву е. Х. Урей про особливості організації архівної 
справи на Гавайях та Ч. Р. Янга з історії заснування публічного архіву 
на Гавайях як територіальної агенції; досвід з організації зберігання 
документів місцевих адміністрацій округів штату Меріленд представив 
архівному співтовариству помічник Архівіста штату та почесний член 
Товариства американських архівістів Г. Скордас50. 

Історія архіву Пенсильванії від 1938 р. до 1964 р. була висвітлена 
знаним американським архівістом Ф. Б. евансом у статті “Багато об-
лич архіву Пенсильванії”. Еванс ще раз підтвердив той факт, що у ХІХ 
ст. перші архівісти штатів у першу чергу зосереджували свою увагу не 
на забезпеченні збереженості архівних документів, а на їх публікації. 
Так, у Пенсильванії впродовж 1838–1935 рр. здійснювалась публікація 
серійних видань “Колоніальні документи” та “Архіви Пенсильванії”, 
при чому їх укладачі настільки недбало ставилися до оригіналів, що 
останнім було завдано шкоду. Автор приділив увагу спорудженню ар-
хівних будинків, переміщенню архівних документів, описуванню архі-
вів у роки Нового курсу Президента Ф. Д. Рузвельта, діяльності архіву 
штату у роки Другої Світової війни, змінам в архівному законодавстві 
та іншим питанням51. 

У 1960-ті рр. провідну роль серед архівів штатів відігравав Де-
партамент архівів і історії Північної Кароліни. У вітальному адресі 
губернатора штату Т. Сенфорда, оголошеному на церемонії відкрит-
тя спільного засідання членів Товариства американських архівістів та 
Американської асоціації історії штатів та округів 3 жовтня 1963 р., було 
відзначено, що штат дав американській архівній галузі таких вчених і 
архівних керівників як Р.Д.В. Коннор, 1-й Архівіст США, А.Р. Ньюсом, 
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1-й Президент Товариства американських архівістів, та К. Кріттенден, 
6-й Президент Товариства. Значної уваги заслуговує внесок керівників 
архівної галузі штату Х.Г. Джонса (про його дослідження історії істо-
ричних товариств вже йшлося вище) та А. М. Петтерсона. Ґрунтовна 
стаття Хьюстона Джонса з історії заснування та діяльності архіву ви-
світлює історію організації архівної справи у Північній Кароліні, по-
чинаючи від колоніального періоду, впровадження архівних програм 
в округах штату, прийняття архівного законодавства, мікрофільмуван-
ня документів за допомогою Генеалогічного товариства ЮТА (Церк-
ви Ісуса Христа Святих Останніх Днів). У статті подано організаційну 
структуру та функції кожного структурного підрозділу Департамен-
ту архівів і історії штату. Порівняно з іншими авторами 1960-х рр., 
Джонс найбільш повно дослідив історію архіву, яким він керував, його 
структуру та функції. Помічником Джонса дванадцять років поспіль 
був контр-адмірал Алекс Петтерсон, обидва архівісти під час Другої 
світової війни служили у Військово-Морському флоті США. Згодом 
Петтерсон став наступником Джонса і очолив архівний департамент. 
У своїй статті про функціональне призначення архівів штатів Петтер-
сон вказав на те, що архіви понад усе намагалися задовольнити потре-
би істориків та генеалогів, залишаючи поза увагою урядові установи 
штатів і округів. Він визначив п’ять завдань, на яких повинні були 
зосередити свою увагу архіви штатів: 1) надання консультацій та до-
помога установам в управлінні документацією; 2) визначення цінності 
та розробка переліків документів зі строками зберігання для установ; 
3) приймання до архіву на зберігання сучасних неактивних документів 
установ; 4) інформаційне забезпечення діяльності установ; 5) перегляд 
та ініціювання законодавства у галузі архівної справи та управління 
документацією, планування відзначення історично значимих дат, під-
готовка виступів губернатора та інших офіційних посадових осіб на 
історичну тематику, забезпечення роботи комісій і комітетів штату 
матеріалами історичного характеру. Петтерсон підкреслив, що най-
першим обов’язком архівної агенції штату є зберігання і захист до-
кументів урядових установ штату52.

1964 р. світ побачила книга Е. Познера “American State Archives” 
(Архіви американських штатів), яку його колеги назвали “епохальною”*. 
На початку 1960-х рр. ситуація в архівній галузі США на рівні штатів 
і округів була тривожною: більшість документів зберігалася переважно 
в установах, а не в архівах, і до того ж в незадовільних умовах (на гори-

* Див. відгуки на книгу Е. Познера: Dowd Mary Jane. Critical Judgment of 
Posner’s American State Archives // American Archivist. – 1965, october. – Vol. 28, 
№ 4. – Р. 526–528; Ham F. Gerald. Archival Standards and the Posner Report: 
Some Reflections on the Historical Society Approach // American Archivist. – 
1965, April. – Vol. 28, № 2. – Р. 223–230; 
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щах, у підвалах, орендованих приміщеннях), жодне архівосховище не 
було забезпечено спеціальним архівним обладнанням, архіви не мали 
відповідного фінансування, архівісти отримували мізерну зарплатню, 
а директори архівних департаментів здебільшого були не фахівцями, а 
політичними призначенцями губернаторів. Товариство американських 
архівістів, Національний архів США та Рада бібліотечних ресурсів з 
огляду на такий стан справ у галузі спонсорували чергове обстеження 
архівів штатів і округів, яке було доручено видатному американському 
вченому Ернсту Познеру.

Е. Познер (1892–1980) захистив докторську дисертацію у Берлін-
ському університеті, у 1930-ті рр. працював у Прусському державному 
архіві (Німеччина). Нацисти ув’язнили його через нечисте арійське по-
ходження, але дружині вдалося врятувати чоловіка, а колеги зі Сполу-
чених Штатів допомогли емігрувати до США та влаштуватися на ро-
боту. У 1939 р. Познер розпочав викладання лекційного курсу “Історія 
і управління архівами” в Американському університеті у Вашингтоні, 
а згодом заснував перший у США Інститут менеджерів з управління 
документацією (Американський університет), який очолював упродовж 
1954–1961 рр. У роки Другої світової війни Е. Познер склав список 
архівних депозитаріїв Німеччини “Archival Repositories in Germany”, 
очолював роботу з укладання списків архівів та топографічного атласу 
європейських країн, у якому зазначалось місце розташування архівних 
установ (використовувався американськими військовими для уникнен-
ня бомбардувань архівів цих країн), 1949 р. Департамент Армії США 
направив Е. Познера до Німеччини для проведення огляду німецьких 
архівів в американській зоні окупації та здійснення експертизи цінності 
документів Військового управління США у Німеччині. Е. Познер як 

Ернст Познер (1892–1980),
декан Інституту менеджерів
з управління документацією 
Американського університету
(1954–1961), 11-й Президент
Товариства американських архівістів 
(1955–1956), автор книги
“American State Archives” та інших.
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Президент Товариства американських архівістів у 1955–1956 рр. По-
знер поєднував у собі європейські архівні традиції та американські по-
гляди на архівне життя і науку. Тому саме цього вченого було обрано 
для виконання важливої роботи з обстеження архівів штатів. 

У період з 11 березня 1962 р. і до 30 квітня 1963 р. Е. Познер осо-
бисто відвідав усі 49 штатів та Пуерто Ріко, спілкувався з архівістами, 
вивчив і описав архівні програми та програми управління документаці-
єю або стан справ за відсутності таких програм, розробив рекомендації 
для удосконалення організації архівної справи на рівні штатів і округів. 
Саме ці рекомендації “Standards for State Archival Agencies” (Стандарти 
для архівних агенцій штатів) покладені в основу його книги. У ній ав-
тор обґрунтовано доводив офіційним посадовим особам у штатах необ-
хідність забезпечення збереженості документів, впровадження архівних 
програм, вирішення проблем управління документацією в установах. 
Вчений наголошував на необхідності прийняття архівного законодав-
ства у кожному штаті, призначення на посади архівістів штатів про-
фесійно підготовлених осіб. Разом з тим Е. Познер визнав, що у ряді 
штатів (Нью Гемшир, Техас, Вашингтон, Нью Джерсі, Пенсильванія, 
Джорджія) були споруджені нові будинки для архівів, частина штатів 
прийняла архівні закони, розробила і впровадила програми управлін-
ня документацією. Е. Познер схвалив діяльність Товариства американ-
ських архівістів із розповсюдження архівної літератури та заснування 
навчальних курсів у різних частинах країни53. 

Вплив книги Е. Познера, як і його діяльності в цілому, на розви-
ток архівної справи у Штатах, неможливо переоцінити. Вже наступ-
ного року у штаті Мен, який одним із перших зазнав критики з боку 
Познера, був прийнятий закон про заснування Офісу Архівіста штату. 
Заступник секретаря штату Л. Ф. Росс під час виступу на сесії Товари-
ства американських архівістів (Нью-Йорк 7 жовтня 1965 р.) визнав, що 
з часу прийняття закону про зберігання документів суду та закону про 
якість паперу для публічних документів штату (обидва 1821 р.) понад 
145 років жодних заходів не було вжито для забезпечення збереженості 
архівів. Л. Ф. Росс розповів як про невдалі спроби прийняття архів-
ного законодавства штату, так і про нарешті прийнятий закон, який 
Е.Познером був охарактеризований як “дійсно сучасний акт, що втілив 
у собі кращі ідеї у галузі управління документацією і архівами”54.

На межі 1960-х–1970-х рр. американські вчені на хвилі піднесення 
соціальних рухів підтримали новий напрям досліджень із соціальної іс-
торії – звернулись до аналізу проекту з описування місцевих архівів за 
роки Нового курсу Ф. Д. Рузвельта та його результатів. Дж. К. Флінн, 
професор історії з Університету Індіани, у статті про реалізацію по-
літики в архівній галузі у часи Нового курсу у Тихоокеанському Пів-
нічно-західному регіоні, вказав, що дана тема має бути предметом 
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спеціального історіографічного диспуту55. Вчений підкреслив значення 
місцевого комплексу документів для кращого усвідомлення результатів 
політики Рузвельта. Т. Х. Петерсон 1974 р. опублікувала частину своєї 
докторської дисертації, присвяченої описуванню архівів у штаті Айова 
у роки Нового курсу (1936–1942) Президента Ф.Д. Рузвельта. Вчена 
дійшла висновків, що з точки зору забезпечення роботою в часи еко-
номічної кризи так званих “білих комірців”, тобто представників інте-
лектуальних кіл, безумовно Новий курс досяг своєї мети. Більше того, 
декілька учасників проекту потім знайшли роботу в архівах. З точки 
зору отриманих результатів досягнення були мізерними. Лише неве-
лика кількість описів та індексів встигли опублікувати. Інші, хоча й 
мали, за визначенням Т. Х. Петерсон, якісно високий рівень, не лише 
не були оприлюднені через відсутність фінансування, а з плином часу 
через незрозумілі причини зникли. Вчена спеціально надіслала запит 
куратору Департаменту архівів і історії штату, але проведений пошук 
не дав результатів – матеріали знищили. Він відповів, що така ситуація 
не здається дивною у заваленому документами маленькому приміщенні 
архіву56. 

1974 р. “the American Archivist” надрукував працю нині всесвітньо 
відомого вченого, а на той час молодого науковця Річарда Кокса “Пу-
блічні документи в колоніальному Меріленді”. Навіть у книзі услав-
леного Е. Познера колоніальному періоду відведено лише чотири сто-
рінки. Стаття Кокса, побудована на підставі значної джерельної бази, 
перш за все архівних документів колоніального періоду, висвітлювала 
політику губернаторів провінції Меріленд у галузі забезпечення збе-
реженості архівів, прийняття архівного законодавства, спорудження 
архівних будинків тощо57. Продовження теми про долю архівних до-
кументів Меріленду, але в інший історичний період, Американської 
революції (1775–1783 рр.), знайшло відбиття у праці іншого відомого 
архівіста і вченого, архівіста штату Меріленд (1939–1978), 10-го Пре-
зидента Товариства американських архівістів (1954–1955) Морріса Ре-
доффа58. Діяльність самого Редоффа упродовж 40 років перебування 
на посаді була висвітлена 1981 р. М. Д. Теллі у статті “Морріс Леон 
Редофф: людина і монумент”59.

1977 р. в “the American Archivist” були оприлюднені матеріа-
ли дискусії з приводу пріоритетних завдань архівів штатів і округів. 
42 штати на той час впровадили програми контролю за зберіганням 
документів в округах, більшість штатів прийняла законодавчі акти для 
регулювання процесу розпорядження місцевими документами, 10 з 
50 штатів – програми управління документацією і зберігання публіч-
них архівів в округах. У дискусії взяли участь Е. Пейпнф’юз, Ф. Бурк, 
Дж. Хем, Дж. Флекнер, Ч. Лі, Л. Хекмен та інші відомі на той час діячі 
архівної галузі США. Найбільш цікавою її частиною було обговорення 
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джерел фінансування архівних установ. Вчені були одностайні в тому, 
що документи округів у світлі концепції “нової соціальної історії” все 
більше набували історичної цінності і привертали увагу дослідників. 
Е. Пейпнф’юз висловився з приводу того, що місцеві архівні установи 
для покращення зберігання архівних документів повинні наполягати на 
їх адекватному фінансуванні з місцевих бюджетів законодавчими орга-
нами штатів, а вже потім звертатися по допомогу до благодійних фон-
дів. Ф. Бурк в цілому погодившись із думкою Е. Пейпнф’юза, зазначив 
що кращим джерелом фінансування були б гранти федерального бю-
джету. Дж. Хем, стурбований ізоляцією архівів штатів як один від од-
ного, так і від архівістів в округах, наголошував, що для забезпечення 
збереженості усього комплексу місцевих документів вирішальним має 
стати тісний контакт між архівістами штатів і округів. Якщо держава 
прагне збереженості величезного комплексу місцевих документів для 
майбутніх поколінь, вона повинна прийняти загальнонаціональну про-
граму збереження історичних документів. На думку Ч. Лі, реалізація 
національної програми на рівні місцевих архівів потребувала значно-
го часу і коштів, тому слід визначитися із пріоритетними завданнями, 
які потребували першочергового вирішення. Дж. Флекнер вважав, що 
на цілі збереження місцевих документів слід направити гранти Націо-
нальної комісії із публікації історичних джерел і документів. Л. Хекмен 
вказував, що у будь-якому випадку перед нацією стоїть величезна про-
блема і які б пріоритети не були встановлені, програма повинна бути 
прийнята і поступово впроваджена60. 

У 1980-х–1990-х рр. кількість публікацій про архіви штатів змен-
шується. Відкриває 1980-ті рр. стаття Х. Дж. Джонса у журналі “the 
American Archivist”, присвячена аналізу архівних програм у штатах 
від часу заснування першого Департаменту архівів і історії у Алабамі. 
Джонс приходить до висновку, що для результативності програм по-
трібна розумна політика і фінансові вкладення61. Згодом Х. Дж. Джонс 
опублікував статтю про 25-річний досвід реалізації програми управ-
ління документацією у місцевих установах Північної Кароліни62. 
Д. О. Стір лінг представив невелику інформацію за результатами огляду 
архівних депозитаріїв на Алясці63. Помічник архівіста Історичної біблі-
отеки Бінтлі з Університету Мічигану Г. Кінні оприлюднив результа-
ти роботи архівістів і істориків із документами про федеральні землі 
штатів Огайо, Індіана, Іллінойс, Мічиган, Вісконсин та Міннесота, що 
зберігалися в архівах штатів64.

Контент-аналіз архівного законодавства за сорок років у 50 штатах 
здійснив Дж.У. Бейн, дослідження якого довело узгодженість положень 
федеральних і регіональних законодавчих актів та наявність практично 
у всіх законах штатів статей про публічні документи і установи, про 
офіційних посадових осіб, відповідальних за документи в установах, 
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цінність документів, порядок доступу до документів, часові обмежен-
ня на доступ до інформації та її використання, конфіденційність, не-
законний обіг архівних документів тощо65. Проблему дотримання за-
конодавства про захист приватного життя громадян проаналізувала на 
прикладі архівів усіх 50 штатів е. Роббін, доктор політичних наук з 
Університету Вісконсин-Медісон. Один з її висновків стосувався ди-
леми, між якою опинились архівісти штатів: реалізації основних прав 
громадян – “права знати” та “права на конфіденційність”. Вчена на-
голошувала на необхідності удосконалення архівного законодавства та 
модифікації повноважень архівістів66. Р.М. Бауманн, голова Відділу ар-
хівів і манускриптів Історичної і музейної комісії штату Пенсильванія, 
проаналізував законодавчі акти у частині положень про доступ до кон-
фіденційних документів у 14 штатах, зокрема докладно – на прикладі 
Індіани та Мічигану. Він дійшов висновку про необхідність прийняття 
змін до законодавства і найкращою моделлю для майбутнього закону 
визнав Закон про документи штату Джорджія, запропонований Това-
риством американських архівістів разом із Національною асоціацією 
урядових архівів і адміністраторів документації (nAGARA)67. 

Архівіст і менеджер з управління документацією з Лабораторії Лоу-
ренса Берклі у Каліфорнії Л. Л. Хефнер дослідила продуктивність робо-
ти архівів штатів, яка, на її думку, насамперед залежить від організації 
робочого процесу і стилю управління архівною установою. Замість тра-
диційного автократичного стилю управління (централізованого контр-
олю з боку керівництва) Л. Л. Хефнер запропонувала увести в архі-
вах альтернативні техніки, базовані на сучасній теорії організаційного 
розвитку (створенні умов для вироблення підвищеної відповідальності 
усіх членів колективу, їх участі в управлінні і прийнятті рішень, само-
стійному визначенні проблем та пошуку шляхів їх вирішення). Вче-
на вказала на пряму залежність успішної діяльності архівної установи 
від наявності кваліфікованих менеджерів нового типу. Організаційний 
розвиток, доводить Л. Л. Хефнер, відкрито змінює концепцію влади і 
повноважень, він не є чимось фіксованим, а є визнанням того, що ор-
ганізація постійно знаходиться у процесі змін і кожний член колективу 
несе відповідальність як за свої особисті рішення і дії, так і за спільний 
результат68.

1990-рр. стали періодом трансформації архівів штатів. Вплив ін-
формаційних технологій, трендів до відкритості і прозорості у діяль-
ності урядів штатів, підвищення вимог до розширення публічного 
доступу до урядових документів спонукали керівництво архівів до 
змін. В. А. Волч 1997 р. здійснила детальний аналіз архівних програм 
та програм управління документацією в усіх штатах країни. Її праця 
містить короткий історичний екскурс в історію архівів штатів і служб 
діловодства, аналіз законодавства, підпорядкування, повноважень і 
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функцій архівних установ. В. А. Волч також проаналізувала кадровий 
склад архівних установ, забезпечення будинками та обладнанням, стан 
впровадження стандартів, інформаційних технологій для забезпечен-
ня доступу користувачів до документів, у тому числі через Інтернет, 
інформаційну наповненість веб-сайтів, процент описування архівних 
холдингів і представлення цих описувань у базах даних на сайтах ар-
хівів. Волч визнала факт реального прогресу у розвиткові архівів шта-
тів і програм управління документацію після виходу книги Е. Познера 
“American State Archives” (1964 р.). Вона визначила тип архівної уста-
нови штату в залежності від профілю її програм (вчена розглядала два 
типи програм: 1) поєднана (joint program) (архівна програма і програма 
управління документацією діють у рамках архівної установи); 2) від-
окремлена (split program) (архівну програму реалізовує архівна уста-
нова, а програму управління документацією – інша установа штату)). 
Іншим позитивним фактором вчена вважала повну зміну кадрового 
складу архівістів, яка відбулася у період 1975–1985 рр.: на зміну ста-
рій генерації прийшли вдумливі, енергійні, високоосвічені спеціаліс-
ти. 2006 р. В.А.Волч очолила групу вчених, які здійснили аналітичний 
огляд освітнього рівня працівників архівів штатів та інших архівних 
інституцій країни*. Третій фактор успішного розвитку – значний вплив 
національних професійних організацій архівістів, які об’єднували архі-

* Перепис 2006 р., проведений під керівництвом В. А. Волч, був здій-
снений під егідою Товариства американських архівістів та завдяки гранту від 
Інституту служби музеїв і бібліотек. Методика проведення таких переписів 
має свої особливості. Опитувальні листи розсилаються по країні, отримані 
відповіді узагальнюються, і на їх базі будуються статистичні викладки. 2006 р. 
було розповсюдило 12 тисяч опитувальних листів і отримало 5620 відповідей, 
що склало 47 %. Так як ми звикли до узагальнених щорічних звітів, нам важно 
оцінити репрезентативність таких переписів, але у США вони визнаються 
такими. Отже, серед тих, хто надіслав відповідь, 52,6 % зазначили, що мали 
фахову архівну освіту, 2,7 % були студентами фахових навчальних закладів. 
Ступінь магістра мали 47,4 %, тільки 8,4 % мали ступінь доктора філософії. 
Динаміку щодо збільшення кількості дипломованих архівістів показала 
гістограма їх розподілу за віком і за освітою. Серед архівістів віком 65 років і 
більше архівну освіту назвали базовою 15 % респондентів, у віковій групі 60–
64 роки – близько 20 %, і далі відповідно у групах 55-59 років – понад 20 %, 
50–54 роки – 30 %, 45–49 років – понад 30 %, 40–44 роки – близько 40 %, 
35–39 % – понад 40 %, 30–34 роки – понад 60 %, 20–29 років – майже 70 % і 
до 25 років – понад 50 %. Це свідчить про те, що з роками до американських 
архівів все більше приходить фахівців, які закінчили фахові навчальні заклади 
(у тому числі зі ступенем магістра архівних наук), а отже свідчить про прогрес 
архівної освіти у США, а також популярність архівної професії серед молоді // 
the A*CenSUS (Archival Census and education needs Survey in the United 
States). Working Group: Walch Victoria Irons (Principal Research Consultant), 
Beaumont nancy P. (Principal Investigator), Yakel elizabeth, Bastian Jeannette, 
Zimmelman nancy, Davis Susan, Diffendal Anne. // American Archivist. – 2006, 
Fall–Winter. – Vol. 69, № 2. – Р. 294, 295, 300, 328, 350, 351, 364, 365.
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вістів штатів, особливо Національної асоціації урядових архівів і адмі-
ністраторів документації (nAGARA) та Ради Архівістів штатів (CoSA, 
колишня назва – CoSHRC). Четвертий фактор – фінансова підтримка 
федерального бюджету за програмою грантів від Національної комі-
сії публікації історичних джерел і документів (nHPRC), активна по-
зиція архівів штатів у політиці розподілення грантів на необхідні цілі, 
яку вони реалізовували через Дорадчі комісії з історичних документів 
(SHRAB)*69. 

Г. П. Лоувелл, Архівіст і Адміністратор з управління документа-
цією штату Делавер, 1997 р. поділився з колегами досвідом створен-
ня і впровадження стратегічних планів на прикладі Публічного архіву 
штату. Він підкреслив, що архівні програми та програми управління 
документацією як посередники між урядами і громадянами у світлі но-
вих викликів ХХІ ст. стають довіреними особами громадян штату. У 
цьому контексті Лоувелл вбачав завдання архівів штатів у здійсненні 
місії ефективного управління документацією в установах, “експертно-
му обслуговуванні” установ і громадян в архіві. Він визначив цілий ряд 
перепон, які заважають архівам успішно виконувати їх місію: 1) об-
раз архіву у свідомості громадян як звалища старих документів і місця 
для генеалогічних досліджень; 2) упереджене розуміння самими архі-
вістами їх відповідальності за нові типи документів; 3) впроваджен-
ня установами інформаційних технологій без урахування подальшого 
постійного зберігання електронних документів; 4) недостатній профе-
сійний рівень архівістів у галузі менеджменту електронних докумен-
тів; 5) некоректні інструкції з діловодства; 6) відсутність відповідних 
архівних будівель. Лоувелл розповів, що в стратегічних планах його 

* З 1975 р. фактично у складі федеральної nHPRC працюють Дорадчі 
комісії з історичних документів штатів (State Historical Records Advisory Board, 
SHRAB). Кожну SHRAB очолює координатор (Архівіст штату або території). 
Спочатку координатори співпрацювали з nHPRC через спеціальний комітет, 
але 1989 р. вони створили Раду координаторів (Council of State Historical 
Records Coordinators, CoSHRC), щоб на засіданнях nHPRC мати голос під 
час визначення пріоритетів у наданні грантів. До складу комісій можуть 
входити лише особи, які мають професійну підготовку, знають принципи 
роботи з історичними рукописами, розуміються на потребах дослідників і 
цінності історичних документів. Щоб отримати грант архів готує проект і 
супроводжувальні документи; вони спочатку розглядаються членами SHRAB, 
а потім подаються до nHPRC. За час свого існування nHPRC профінансувала 
296 проектів, що становило близько 900 томів книжкових видань та понад 9000 
роликів мікрофільмів. З 1964 р. Комісія видала понад 4200 грантів архівам 
штатів, іншим інституціям для зберігання архівних колекцій, розширення 
публічного доступу до них тощо. З 1976 р. по 2012 р. на гранти nHPRC 
витратила близько 2 млн. доларів // Офіційний веб-сайт Комісії (national 
Historical Publications and Records Commission): http://www.archives.gov/nhprc/
projects/
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архіву для подолання існуючих проблем був передбачений спектр захо-
дів – від змін у законодавстві штату, розробки ефективних програм для 
управління документацією в установах і центрах документації до спо-
рудження нового будинку архіву та підвищення рівня освіти і відпо-
відальності самих архівістів. Для удоступнення публічних документів 
у цифрових і електронних форматах архів впровадив систему PRIMIS 
(Public Records Integrated Management Information System), яка згодом 
трансформувалась у новий проект “electronic records project”70.

Колега Лоувелла, Архівіст і Адміністратор з управління докумен-
тацією штату Південна Кароліна, Р. Х. Трайон представив ґрунтовний 
аналіз діяльності своєї архівної установи щодо забезпечення збереже-
ності електронних документів, зокрема впровадження упродовж 1990-
х рр. Архівної Інтегрованої Інформаційної Системи (AIIMS) для під-
тримання прийому документів на зберігання, каталогізації та надання 
доступу дослідникам в архіві та Інтегрованої Інформаційної Системи 
Управління Документацією (RMIIS) для забезпечення контролю за 
прийомом, строками і умовами зберігання документів у центрі доку-
ментації штату. Р. Х. Трайон підкреслив, що впровадження програм 
управління електронними документами та реалізація інших архівних 
програм мала успіх завдяки активному співробітництву архіву з Націо-
нальною комісією публікації історичних джерел і документів (nHPRC), 
федеральним грантам, ефективному плануванню, застосуванню інфор-
маційних технологій.71

Таким чином, дослідження В.А. Волч, статті із досвіду роботи 
Г. П. Лоувелла та Р. Х. Трайона свідчать, що архіви штатів наприкінці 
ХХ ст. вийшли на якісно новий рівень розвитку архівної справи, подо-
лали проблеми, на які вказували їх попередники, і цілком відповідаль-
но ставляться до нових викликів ХХІ ст.

Початок ХХІ ст. позначений декількома працями з історії штатів. 
Перша – “Documents and Archives in early America” (Документи і архіви 
в ранній Америці) була опублікована у журналі Асоціації канадських 
архівістів “Archivaria”. Її автор, відомий американський вчений Р. Джі-
мерсон, сконцентрував увагу на ролі збирачів історичних документів 
кінця ХVIII ст. – початку ХІХ ст. та їх видавничій діяльності: голови 
Массачусетського історичного товариства Джеремі Белкнепа, першого 
очільника американської пошти Ебенезера Хазарда та його сина Се-
мюеля Хазарда, а також Джереда Спаркса та Петера Форса72. Значне 
за обсягом і глибиною історичне дослідження представила П. Галло-
вей. Праця вченої “Archives, Power, and History: Dunbar Rowland and 
the Beginning of the State Archives of Mississippi (1902–1936)” (Архіви, 
влада і історія) присвячена життю і діяльності 1-го Архівіста Міссісіпі, 
делегата Брюссельського конгресу 1910 р., Данбера Роуленда та його 
внеску у розвиток архівної справи у Сполучених Штатах73. Під керів-
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ництвом відомого американського вченого К. Лі в Школі бібліотечних 
та інформаційних наук університету Північної Кароліни на Чепел Хілл 
2008 р. була захищена магістерська праця П.Л. Томліна “the Archival 
Unconscious: thomas owen and the Founding of the Alabama Department 
of Archives and History”. Її автор аналізує діяльність Томаса Оуена із 
заснування Департаменту архівів і історії в Алабамі74. Ч. Лессер, автор 
праці “History of the South Carolina Department of Archives & History, 
1905–1960” (Історія Департаменту архівів і історії Південної Каролі-
ни) присвятив своє дослідження життю і діяльності Олександра Сал-
лі, який упродовж півстоліття боровся за виживання та самостійність 
архіву Південної Кароліни, торував свій шлях у постійній боротьбі із 
можновладцями задля збирання і збереження американської історії75.

Об’єктом свого дослідження обрали архів штату Юта вчені з 
Університету Брігама Янга К. Л. Німер та Дж. Г. Дейніс. Вивчивши 
джерельну базу, вони простежили розвиток архівної справи у штаті з 
1897 р. до 1968 р., звернувши особливу увагу на професіоналізацію 
архівної справи. Поняття професіоналізації вони розглядали з таких 
точок зору: володіння спеціальними знаннями; застосування знань для 
надання професійних послуг населенню; права обирати осіб, які мо-
жуть бути зараховані до кола професіоналів; встановлення професій-
них кодексів етики та системи нагород, яка б спонукала членів професії 
неухильно дотримуватись професійної орієнтації; публічного визнання 
членів професії у суспільстві. Німер та Дейніс спостерігали, яким чи-
ном ці аспекти відбились в історії архівної справи штату у періоди від 
заснування Історичного товариства штату Юта (1897 р.) до прийняття 
закону про надання Товариству повноважень у зберіганні офіційних 
публічних документів (1917 р.), від заснування першої архівної про-
грами у штаті наприкінці 1940-х рр. та архіву штату Юта як відділу 
Історичного товариства штату (1957 р.) до передачі його у підпорядку-
вання Департаменту фінансів штату (1969 р.). Вчені акцентували увагу 
на боротьбі архівістів за утворення самостійного архівного департамен-
ту штату. Вони дійшли висновку, що розвиток архівної справи у Юті – 
типовий для багатьох штатів США76.

* * *
Таким чином, ми завершили огляд опублікованих праць американ-

ських архівістів, вчених і практиків з історії та організації діяльнос-
ті архівів штатів і округів. У ході нашого дослідження для виявлення 
праць визначеної нами тематики були переглянуті списки архівної літе-
ратури у журналі Товариства американських архівістів “the American 
Archivist” за період з 1938 до 2013 рр., опубліковані індекси журналів 
Асоціації канадських архівістів “Archivaria” (починаючи із 1975 р.), 
індекси  статей журналу  “Midwestern Archivist” (“Archival Issues”) 
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(за період з 1984 по 2001 р.). Перегляд списків та індексів дозволив 
виявити книги, а також статті у періодичних виданнях “the north 
Carolina Historical Review”, “tennessee Historical Quarterly”, “Bulletin of 
the Missouri Historical Society”, “Scholarly Publishing”, “Library trends”, 
“Minnesota History”, “Delaware History”, які автором не переглядались 
вручну. Усі числі журналів “the American Archivist”, “Archivaria”, 
“Archival Issues”, “Journal of Western Archives”, “Provenance”, “Journal 
of Archival organization”, “Archivum” за увесь період їх видання, були 
переглянуті автором вручну. 

У результаті було виявлено, прочитано та проаналізовано понад 110 
публікацій (книг і статей) американських авторів із зазначеної темати-
ки. В історіографічному огляді вони структуровані за хронологією їх 
виходу у світ. Крім того, автором проаналізовані праці американських 
вчених з історії історичних товариств у США у розрізі їх діяльності, 
спрямованої на забезпечення збереженості та видання історичних до-
кументів і заснування архівних установ. Автором також виявлені звіти 
про обстеження архівів США членами Комісії публічних архівів, опри-
люднені Американською історичною асоціацією (Annual report of the 
American Historical Association for the year) та доповіді учасників сесій 
Конференції американських архівістів, опубліковані як на сторінках 
журналу “American Historical Review”, так і у трудах Конференції “the 
proceedings of the Annual Conference of Archivists”. Праці членів Комісії 
публічних архівів, доповіді учасників Конференції американських архі-
вістів та дослідження з історії історичних товариств не увійшли до вже 
порахованих 110 публікацій.

Опрацьовуючи праці американських архівістів, вчених і практиків, 
автор виокремив п’ять періодів у розвитку даного напряму історіогра-
фії:

1-й період – від 1899 р. до 1936–1938 рр., тобто від заснування 
Комісії публічних архівів до створення Товариства Американських ар-
хівістів та започаткування журналу “the American Archivist”. Автор 
погоджується із твердженням Р. Кокса про те, що численні публікації 
членів Комісії публічних архівів, які є головним стрижнем періоду, не є 
аналітичними, а більше фактографічними. Проте вони є базовими і ма-
ють непересічне значення для подальших наукових досліджень, а сама 
діяльність комісії призвела до значних зрушень в архівній справі на 
рівні штатів і прискорила процес заснування архівних установ. 

2-й період тривав від 1938 р. до 1964 р., тобто від виходу у світ 
першого числа “the American Archivist” і до видання книги Е. Познера 
“American State Archives”. Період характеризується поступовим збіль-
шенням, піком та спадом публікацій статей як з історичної тематики, 
так і практичного напряму роботи керівників і працівників архівів. Іс-
торичні публікації висвітлювали історію колоніальних архівів, заходи 
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із врятування і зберігання архівів під час Американської революції 
(1775–1783), заснування архівних установ під впливом діяльності Ко-
місії публічних архівів, утворення перших незалежних архівів – Депар-
таментів архівів і історії. Історичні статті важко визнати аналітичними 
дослідженнями, вони є описовими. Проте заслуга авторів полягає у 
тому, що вони наполегливо реконструювали, відновлювали, висвітлю-
вали історію архівів, розповідали про діяльність своїх попередників. 
Архівісти-практики зосереджувались на проблемах, які зустрічалися 
у їх щоденній роботі, та шляхах їх подолання, ділилися досвідом. За-
вершення періоду позначене дослідженням Е. Познера, у якому вче-
ний після відвідання і обстеження архівів усіх 50 штатів США виклав 
рекомендації щодо удосконалення архівного законодавства, організації 
діяльності та забезпечення функціонування архівних установ;

3-й період – друга половина 1960-х – 1970-ті рр. – характеризу-
ється розмежуванням архівної справи з галуззю управління документа-
цією, впровадженням програм управління документацією, подальшим 
удосконаленням архівного законодавства, пов’язаним із прийняттям 
законів Про свободу інформації (1966 р.), Про захист приватного жит-
тя (1974 р.) та впливом книги Е. Познера. Утворені у 1960-х-1970-х 
рр. професійні організації архівістів та їх друковані органи поступово 
стали центрами обміну думками і обговорення проблем. Проте пара-
доксом є те, що аналіз регіональної літератури (численних журналів 
і вісників) не демонструє значної кількості аналітичних публікацій з 
історії архівів штатів та організації їх роботи. Регіональні архівісти, 
хоча й критикували журнал “the American Archivist”, але, як і раніше, 
погоджувались оприлюднювати на його сторінках свої статті. Посту-
пово статей поменшало за кількістю, але за масштабом і глибиною до-
слідження вони стали вагомішими. У контексті формування концепції 
“нової соціальної історії” архівісти-вчені звернулись до аналізу резуль-
татів описування архівів у роки Нового курсу Президента Ф. Д. Руз-
вельта; архівісти-практики переосмислювали результати роботи і ста-
вили перед собою нову мету і завдання.

4-й період – 1980-ті–1990-ті рр. – збагатився публікаціями з аналізу 
продуктивності роботи архівів та архівного законодавства, викликани-
ми виявленими з плином часу проблемами у роботі архівів і архівістів 
після прийняття законів Про свободу інформації та Про захист при-
ватного життя. Наприкінці 1990-х рр. В.А. Волч здійснено детальний 
аналіз виконання архівних програм. Проте, на відміну Е. Познера, вче-
на використовувала соціологічні методи дослідження і покладалась на 
результати анкетування архівних установ. У цілому аналіз В. А. Волч 
та керівників архівних установ свідчать про значні зрушення у архівній 
справі США на рівні штатів, що відбулися після виходу у світ книги 
Е. Познера, заснування професійних організацій архівістів та започат-
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кування програми грантів Національної комісії публікацій історичних 
джерел і документів (nHPRC).

5-й період – початок ХХІ ст. – характеризується поверненням ар-
хівознавців до історії архівних установ. Опубліковані праці виявляють 
глибину та нові підходи в історичних дослідженнях, намагання вчених 
виявляти і аналізувати причини тих чи інших явищ, тенденції розвитку, 
особливості організації архівної справи на місцях, оцінювати результа-
ти роботи архівістів, особистий внесок провідних діячів галузі.

Поза межами виокремлених автором періодів залишились публіка-
ції з історії історичних товариств через те, що вона все ж таки має бути 
окремим напрямом дослідження і ми звертаємося до неї лише тому, 
що подвижницька діяльність істориків спонукала законодавчі органи 
та уряди штатів до заснування архівів.

Узагальнюючи викладене, автор цілком погоджується із тверджен-
ням Р. Кокса про те, що архіви та архівна справа США досі очікують 
на створення своєї всеохоплюючої історії та узагальнення досвіду ро-
боти архівістів усієї країни. Історія архівів деяких штатів взагалі не до-
сліджена, а інших досліджена лише частково. Ще не оцінений внесок 
провідних американських архівістів, які присвятили життя збиранню і 
зберіганню архівів. Тому у цьому контексті зрозумілим стає повернен-
ня вчених до дослідження історії архівів і тим ціннішими стають праці 
сучасних істориків Р. Джімерсона, П. Галловей, Ч. Лессера, К. Німера 
та Дж. Дейніса. Вони є прикладом для наслідування іншими історика-
ми архівної справи.  

Безумовно, автор припускає, що у ході дослідження деякі публі-
кації могли бути пропущеними, тому не претендує на всеосяжність. 
Тим часом слід зазначити, що дана спроба здійснення історіографіч-
ного огляду публікацій з історії та організації діяльності архівів усіх 
50 штатів США за такий значний проміжок часу і з використанням 
понад сотні публікацій є першою не лише в архівній науці радянського 
та пострадянського часу і простору, а й, як не дивно, в архівній науці 
США. Автор сподівається, що його праця може стати базовою для по-
дальших історіографічних досліджень для сучасних українських, росій-
ських вчених, які працюють у галузі зарубіжного архівознавства. Вияв-
лені праці американських авторів також можуть слугувати джерельним 
підґрунтям для написання історії архівів і архівної справи Сполучених 
Штатів Америки.
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На основе работ американских ученых Р. Кокса и Т.Х. Петерсон дока-
зано существование историографии архивоведения в США и определены ее 
неисследованные разделы, среди которых историография истории архивов 
штатов и округов. В ходе исследования автором выявлено более 110 публика-
ций американских архивистов, ученых и практиков по истории и организации 
деятельности архивных учреждений в штатах и округах и проведен их исто-
риографический обзор.

ключевые слова: история архивов штатов в США; историография архи-
воведения в США.

Abstract: In this article the presence of historiography of archival science and 
set of unexplored sections, including historiography of state and district archives 
history based on the works of American scientists R. Cox and tH Peterson are 
explored. During the research, the author found more than 110 publications 
of American archivists, researchers in the history and organization of archival 
institutions in states and districts. the historiographical review is made.

Keywords: state archives history in the U.S.; archival historiography in the 
U.S.
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удк 930.25(470+571)
в. в. Надольська*

реформуваННя мережі архівНих устаНов
 у російській федерації

Аналізуються процеси реформування і розвитку мережі архівних установ 
у Російській Федерації за роки її державотворення. Розглядаються основні 
етапи трансформації структурної основи архівної галузі, висвітлюється її су-
часний стан.

ключові слова: архівна галузь; мережа архівних установ; федеральний 
державний архів; муніципальний архів; відомчий архів; Російська Федерація.

Одним із пріоритетних завдань, які в сучасних умовах трансфор-
мації суспільних відносин стоять перед Державною архівною службою 
України, є розробка і реалізація виваженої та ефективної стратегії роз-
витку архівної галузі. При цьому важливого значення набуває всебічне 
осмислення історичного досвіду організації практичної діяльності як 
вітчизняних, так і зарубіжних архівних установ. Комплексного аналізу, 
зокрема, вимагають питання реформування архівної справи за роки не-
залежності, що передбачає звернення до напрацювань у цій галузі по-
страдянських країн, які мають спільні з Україною досягнення в теорії і 
практиці архівознавства. Це стосується й Російської Федерації.

Автор ставить перед собою завдання проаналізувати процеси ре-
формування і розвитку архівної мережі в Російській Федерації (РФ) за 
роки її державотворення. При цьому особлива увага акцентується на 
структурній основі архівної галузі, яку становлять архіви, архівні під-
розділи міністерств, відомств, підприємств, організацій та ін., що здій-
снюють постійне чи тимчасове зберігання документів.

Зміни в архівній справі, спричинені розпадом СРСР, стали предме-
том наукового дослідження від другої половини 90-х рр. ХХ ст. Новіт-
ня російська історіографія проблеми представлена працями О. Алєксє-
євої, Б. Альбрехта, Л. Афанасьєва, О. Бурової, В. Козлова, В. Ларіної, 
А. Мусаєва, В. Тюнєєва. Названі автори звертаються до питань рефор-
мування російської архівної справи, тенденцій сучасної архівної по-
літики в державі, побіжно розглядаючи в цьому контексті й процеси 
трансформації архівної мережі в РФ. Однак вивчення обраної для роз-
гляду в статті проблеми лише започатковано низкою публікацій і ви-
магає подальшого поглиблення.

© В. В. Надольська, 2013

* Надольська Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національ-
ного університету імені Лесі Українки.
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Поштовхом до реформування архівної мережі у РФ стали розгорну-
ті у другій половині 1980-х рр. процеси перебудови та події серпневого 
путчу 1991 р. ще до проголошення державної незалежності 25 грудня 
1991 р.

Його першим етапом стало підписання Президентом РРФСР Ука-
зів № 82 “Про архіви Комітету державної безпеки СРСР” і № 83 “Про 
партійні архіви” (24 серпня 1991 р.). З метою запобігання незаконно-
му знищенню в РРФСР документів архівів КДБ СРСР, створення умов 
щодо використання їх для потреб науки і культури Указом № 82 архіви 
КДБ передавались архівним органам РРФСР1. 

В Указі № 83 партія визнавалася частиною державного апарату, а 
тому, як і архіви КДБ, всі партійні архіви підпорядковувалися “архів-
ним органам РРФСР разом з будівлями, спорудами, які вони займали, 
штатною чисельністю і фондом оплати праці”2. 

Виконання названих указів мало свої особливості. У першому ви-
падку справу було розпочато з передання державним архівам певних 
комплексів документів (архівно-слідчі справи, матеріали секретного ді-
ловодства, що втратили оперативне значення). У той же час з огляду на 
специфічність інформації документів, низку об’єктивних і суб’єктивних 
чинників3 архіви органів безпеки продовжували функціонувати і здій-
снювати всю роботу з виконання запитів і заяв громадян та організацій 
стосовно решти фондів. 

Натомість реорганізація партійних архівів не викликала подібних 
труднощів. Станом на серпень 1991 р. у КПРС функціонувало 164 пар-
тійні архіви, у тому числі один Центральний партійний архів (ЦПА) 
при ЦК КПРС, один архів ЦК ВЛКСМ та 162 регіональні партійні ар-
хіви (республіканські, крайові та обласні при відповідних партійних 
органах). Найбільше партархівів функціонувало на території РРФСР – 
764. Після прийняття Указу їхній статус зазнав істотної трансформа-
ції – більшість з них набули юридичної самостійності або стали струк-
турними підрозділами відповідних державних архівів. 

Як зазначає відомий російський архівіст В. Козлов, прийняття на 
державне зберігання документів КПРС, при всій символічності полі-
тичного значення цього факту, перш за все означало врятування важ-
ливого для вивчення історії СРСР і Росії документального комплексу. 
У результаті передання партійних архівів на державне зберігання Ар-
хівний фонд Росії поповнився понад 47 млн. справ, пов’язаних із ді-
яльністю КПРС5. 

Згідно з постановою Ради Міністрів від 12 жовтня 1991 р. “Про 
розвиток архівної справи в РРФСР” до повноважень Роскомархіву як 
адміністративного органу управління було віднесено: колишні союз-
ні центральні державні архіви, які знаходилися на території РРФСР 
і раніше підпорядковувалися Головархіву СРСР, а також адміністра-
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тивні функції, підвідомчі установи та науково-дослідні організації 
останнього, його матеріально-технічну та фінансово-економічну базу 
в межах РФ6. 

На базі документів поточних архівів структурних підрозділів ЦК 
КПРС у жовтні 1991 р. було створено Центр зберігання сучасної доку-
ментації (ЦЗСД), ЦПА реорганізовано у Російський центр зберігання і 
вивчення документів новітньої історії (РЦЗВДНІ)7. Частину архіву По-
літбюро ЦК КПРС передано до архіву Президента РРФСР. 

У результаті об’єднання Центрального державного архіву Жовтне-
вої революції СРСР і Центрального державного архіву РРСФР у квітні 
1992 р. почав функціонувати Державний архів РФ8. 

Адміністративні й архівні функції Комітету з питань архівів при 
Раді Міністрів РРФСР (Роскомархів) щодо архівів федерального рівня 
були закріплені в Постанові уряду від 24 червня 1992 р.9 У ній визнача-
лося, що Роскомархів є федеральним органом державного управління, 
що здійснює державну політику в сфері архівної справи. Вперше після 
розпаду СРСР і реорганізації мережі центральних держархівів СРСР 
затверджувалася мережа державних архівів федерального рівня РФ, що 
перебували в прямому підпорядкуванні Роскомархіву. 

Додаток № 2 до постанови містив перелік 17 федеральних держав-
них архівів і центрів зберігання документів. Окрім трьох центральних 
республіканських архівів, які діяли у РФ, до нього увійшли центральні 
державні архіви колишнього СРСР. Вони були перейменовані у росій-
ські; Центральний державний архів СРСР перетворений у Центр збері-
гання історико-документальних колекцій; Центральні державні архіви 
кінофотодокументів СРСР у м. Красногорську і РРСФР у м. Володи-
мирі об’єднано в Російський державний архів кінофотодокументів. З 
метою сприяння молодіжним організаціям у забезпеченні збереження і 
вивчення документів, що утворилися в результаті їх діяльності, а також 
їх використання при виробленні державної молодіжної політики на базі 
колишнього Центрального архіву ВЛКСМ створено Центр зберігання 
документів молодіжних організацій (ЦЗДМО)10. 

Питання унормування поділу архівів колишнього СРСР постало й 
на міждержавному рівні. З метою юридичного врегулювання долі ар-
хівів 6 липня 1992 р. представники країн СНД підписали угоду “Про 
правонаступництво державних архівів колишнього Союзу РСР”11. Не-
залежні держави виходили з принципів цілісності і неподільності архів-
них фондів, що утворилися в результаті діяльності вищих державних 
структур колишніх Російської імперії та СРСР і зберігалися в держав-
них архівах за межами держав – учасниць Угоди. Визнавався здійсне-
ний згідно з національними законодавствами перехід під їх юрисдикцію 
державних архівів та інших архівів союзного рівня, галузевих архівних 
фондів колишнього СРСР, що перебували на їх території. 
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Важливим у регулюванні діяльності галузевих архівів у РФ стало 
прийняття урядової постанови “Про порядок відомчого зберігання до-
кументів та організації їх у діловодстві”12. За центральними органами 
федеральної виконавчої влади, міністерствами, відомствами республік 
у складі РФ, державними установами, організаціями і підприємствами 
закріплювалося право утворення відомчих архівів або інших структур-
них підрозділів, визначалися терміни відомчого зберігання документів 
державної частини Архівного фонду РФ. Відповідні норми про умови 
функціонування відомчих архівів та їхнє право на депозитарне збері-
гання архівних документів .у наступні роки були внесені у законодавчі 
акти про діяльність спецслужб та інших міністерств і відомств.

Зміни в архівній мережі Росії, зумовлені проголошенням незалеж-
ності, економічними реформами знайшли своє відображення у підписа-
ному 7 липня 1993 р. Президентом РФ Б. Єльциним першому архівно-
му законі13. Документ чітко розмежував компетенцію РФ та її суб’єктів 
у питаннях архівної справи. “Основи законодавства” закріпили поділ 
Архівного фонду (АФ) РФ на державну (архівні фонди й архівні до-
кументи, що перебувають у федеральній, державній і муніципальній 
власності) і недержавну частини (архівні фонди й архівні документи 
громадських, релігійних об’єднань і організацій, приватних осіб). По-
стійне зберігання документів державної частини Архівного фонду РФ 
покладалося законом на державні архіви, державні музеї і бібліотеки, 
тимчасове – на відомчі архіви центральних органів виконавчої влади 
РФ, державних установ, організацій і підприємств.

Питання організації комплектування, зберігання, обліку і викори-
стання АФ РФ та управління архівами знайшли своє висвітлення в по-
ложеннях “Про архівний фонд Російської Федерації”14 та “Про Держав-
ну архівну службу Росії”15, затверджених указом Президента РФ № 552 
від 17 березня 1994 р. Перше положення у відповідних розділах чітко 
розмежувало склад державної і недержавної частин АФ РФ, окреслило 
мережу установ (федеральні архіви, архіви суб’єктів РФ, муніципальні 
архіви, державні музеї і бібліотеки), які здійснюють постійне зберіган-
ня документів його державної частини. В окрему групу в положенні 
були виділені архівні документи Міністерств оборони, закордонних, 
внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки РФ та ін., терміни й 
умови зберігання і використання яких визначаються угодами між вка-
заними федеральними органами виконавчої влади і Росархівом. Мініс-
терства, служби, федеральні служби і комітети РФ одержували право 
депозитарного (довготривалого) зберігання і використання створюва-
них ними архівних фондів.

Другим положенням до системи Росархіву віднесено федеральні 
архіви і центри зберігання документації, наукові установи та інші ор-
ганізації, підпорядковані безпосередньо Росархіву, органи управління 
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архівною справою суб’єктів федерації та архіви, які перебувають у їх-
ньому підпорядкуванні.

Оскільки згідно з чинним законодавством органи місцевого само-
врядування не належать до системи органів державної влади, то по-
вноваження Росархіву не були поширені на муніципальні архіви. Ор-
ганізація і утримання муніципальних архівів у 1995 р. були віднесені 
у РФ до компетенції органів місцевого самоврядування муніципальних 
утворень16. 

Муніципальні архіви стали важливою складовою мережі архівних 
установ незалежної держави. У другій половині 1990-х рр. в Росії ді-
яло 2440 архівних відділів муніципальних утворень і муніципальних 
архівів17. Тому Росархівом було розроблено і 2 жовтня 1997 р. рішен-
ням її колегії схвалено “Типове положення про муніципальний архів 
(про архівний відділ муніципального утворення)”. Документ визначив 
правовий статус муніципального архіву (органу управління архівною 
справою муніципального утворення) у системі органів місцевого само-
врядування, його функції і завдання18. Муніципальний архів (архівний 
відділ муніципального утворення) визначається положенням як само-
стійний структурний підрозділ адміністрації – виконавчого органу міс-
цевого самоврядування – без права юридичної особи, який створений 
для виконання функцій місцевого самоврядування в галузі архівної 
справи та забезпечення діяльності органів представницької і виконав-
чої влади муніципального утворення, котрі діють відповідно до його 
Статуту, а також обслуговування установ, організацій, підприємств і 
громадян.

З метою удосконалення організації зберігання, комплектування і 
використання документів АФ на вимогу Федеральної архівної служ-
би Росії в 1999 р. було проведено чергову реорганізацію федеральних 
державних архівів і центрів зберігання документації19. Зокрема до ДАР 
РФ приєднано Наукову бібліотеку федеральних архівів, до Російського 
державного архіву науково-технічної документації – Лабораторію мі-
крофотокопіювання і реставрації документів федеральних архівів; до 
Російського державного військового архіву – Центр зберігання істори-
ко- документальних колекцій; до РДІА (м. Санкт-Петербург) – Центр із 
забезпечення збереженості документів АФ Росії (м. Санкт-Петербург). 
На базі об’єднаних РЦЗВДНІ та ЦЗДМО створено Російський дер-
жавний архів соціально-політичної історії. Центр зберігання сучасної 
документації перейменовано у Російський державний архів новітньої 
історії. Постановою уряду затверджено нову структуру мережі феде-
ральних державних архівів, до якої увійшло 15 архівних установ.

На початку ХХІ ст. нові практичні завдання, які постали перед ар-
хівною справою в зв’язку з постійними змінами умов і чинників роз-
витку РФ, продовжували вирішуватися задля подальшого оновлення 
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архівного законодавства, зокрема й тієї його частини, яка стосувала-
ся архівної системи. Прийнята у 2004 р. нова редакція Федерального 
закону “Про архівну справу в РФ”20 містила низку принципово нових 
положень щодо складу АФ й організації архівної справи, а саме: відмо-
ву від поділу АФ на державну і недержавну частини; виділення трьох 
груп архівних документів (які належать відповідно до державної, муні-
ципальної і приватної власності); окреслення особливостей правового 
цензу документів, які перебувають у власності РФ, її суб’єктів або му-
ніципальних утворень, та особливостей громадського обігу документів 
АФ, що перебувають у приватній власності.

Прийняті після реалізації в РФ масштабної адміністративної ре-
форми і розподілу повноважень на федеральному рівні між різними 
органами виконавчої влади норми закону були повністю узгоджені з 
новою структурою виконавчої влади Росії. Значна увага приділена му-
ніципальній архівній ланці. Серед базових у законі визначено поняття 
“архів”, “державний архів”, “муніципальний архів”.

Згідно з сучасною нормативно-правовою базою, яка регулює від-
носини у сфері організації зберігання, комплектування, обліку та вико-
ристання документів АФ РФ та інших архівних документів незалежно 
від їх форм власності, а також відносини в сфері управління архівною 
справою, мережа архівних установ на території Росії репрезентована 
4-ма видами: державні архіви, відомчі архіви, недержавні архіви, му-
ніципальні архіви. Кожен із цих видів архівів у свою чергу об’єднує 
різні архівні установи, які мають не лише загальні риси, але й істотні 
відмінності. 

Державні архіви поділяються на два підвиди: архіви федерального 
рівня і архіви суб’єктів РФ. Федеральні державні архіви за своїм про-
філем поділяються на загальні (зберігають документи, що належать до 
певної території) і спеціалізовані (зберігають документи, обмежені іс-
торичним періодом, тематикою або способом чи технікою закріплення 
інформації); архіви, які не комплектуються, і архіви, що комплектують-
ся (історичні). Федеральні державні архіви є найважливішою ланкою в 
системі архівних установ Росії, науково-інформаційними та культур-
но-історичними центрами загальнонаціонального і міжнародного зна-
чення. Указами Президента РФ шість федеральних архівів належать до 
Державного зводу особливо цінних об’єктів культурної спадщини на-
родів Росії.

Державні архіви суб’єктів Федерації загалом також поділені на ана-
логічні підвиди. Архівні установи, розташовані на території суб’єктів 
РФ, здійснюють свою професійну діяльність, як згідно з вимогами 
федерального архівного законодавства, так і відповідно до законів та 
нормативно-правових актів суб’єктів Федерації, розроблених на його 
основі.
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Державні архіви є спеціалізованими державними установами, 
основ ною ланкою системи установ архівної служби Росії. З метою по-
стійного зберігання АФ РФ вони здійснюють облік архівних докумен-
тів, забезпечують їх зберігання, комплектуються документами держав-
них організацій, документами, які передають їм недержавні організації 
й фізичні особи; створюють та удосконалюють науково-довідковий 
апарат до архівних документів; забезпечують умови для використання 
архівних документів юридичними та фізичними особами, здійснюють 
інформаційне обслуговування органів державної влади та самостійне 
використання архівних документів задля забезпечення суспільних по-
треб у ретроспективній документній інформації.

Відомчий архів – це частина державного АФ РФ, яка не входить 
до системи державної архівної служби. Він зберігає до передачі в дер-
жархів відомчі архівні документи. 19 федеральних органів виконавчої 
влади та організацій (у тому числі академіям наук РФ, що мають дер-
жавний статус) мають право депозитарного зберігання документів АФ, 
що перебувають у федеральній власності. Відомчі архіви федерального 
і регіонального рівнів оформилися в три підвиди: поточні архіви власне 
відомств, поточні архіви установ, організацій, підприємств, що входять 
до складу відомчих систем, і спеціалізовані галузеві відомчі фонди з 
централізованою організацією зберігання історичних та оперативних 
документальних комплексів. Відомчі архіви виконують роль проміж-
ної ланки між організацією та державним архівом.

Трансформація економічної, політичної, соціальної та інтелекту-
альної сфер життєдіяльності російського суспільства зумовила стрімке 
зростання кількості недержавних архівів. До недержавних архівів на-
лежать не менше шести підвидів: архіви приватизованих підприємств, 
архіви банків та інших комерційних структур, архіви партій, профспі-
лок та громадських рухів, архіви офіційно зареєстрованих приватних 
фондів, архіви творчих об’єднань, архіви релігійних конфесій. 

Муніципальні (районні та міські) архіви представлені архівами 
органів місцевого самоврядування і кооперованими архівами, в яких 
переважно концентруються документи місцевих установ, організацій, 
підприємств з особового складу.

Зберігання, поповнення та використання документів АФ РФ, окрім 
федеральних і відомчих архівів, станом на 1 січня 2008 р. забезпечували 
199 державних архівів і центрів зберігання документації, 34 державні 
архіви документів з особового складу суб’єктів РФ і 2357 муніципаль-
них архівів, а також приблизно 126 тис. архівів державних та недержав-
них організацій21. Діяльність архівів усіх рівнів у РФ спрямована нині 
на зміцнення російської державності через збереження її історії, забез-
печення суспільних потреб у ретроспективній документній інформації.

Таким чином, процеси суспільно-політичної трансформації в Ро-
сій ській Федерації супроводжувалися реформуванням і подальшим 
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удосконаленням мережі архівних установ. На початковому етапі 
(1991–1999 рр.) відбулася інтеграція колишніх партійних, союзних 
центральних державних архівів у систему державної архівної служби 
незалежної Росії, на законодавчому рівні знайшли закріплення нові під-
ходи в організації архівної справи. 1999–2004 рр. стали вирішальними 
для подальшого удосконалення системи архівних установ, що знайшло 
відображення у правовому полі, регулюванні їх практичної діяльності.
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there are analyzed the processes of reforming and development of the net of 
archival institutions in the Russian Federation during the period of its establishment 
in the article. the author describes the main stages of the transformation of struc-
tural base of archival field, and its modern state 
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Ю. а. прилепішева*

вектори розвитку двостороННього
співробітНицтва в архівНій сфері

Розвиток двостороннього співробітництва Державної архівної 
служ би з державними архівними службами іноземних держав в архів-
ній сфері на принципах взаємної вигоди, поваги та на основі спільних 
цін ностей та інтересів є пріоритетним напрямом подальшого розвитку 
міжна родної діяльності Укрдержархіву.

На двосторонньому рівні Укрдержархів прагне поглибити взаємо-
вигідну співпрацю та конструктивні дружні відносини з державними 
архівними службами іноземних держав, при цьому за мету ставиться 
досягнення конкретних практичних результатів, створення сприятли-
вих умов для реалізації спільних виставкових, науково-видавничих та 
інших проектів.

19 березня 2013 року в м. Москва (Російська Федерація) відбулися 
консультації Голови Державної архівної служби О. П. Гінзбург із ке-
рівництвом та відповідальними працівниками Федерального архівного 
агентства (Російська Федерація). З російською стороною було узгодже-
но заходи, які увійдуть до проекту Плану спільних заходів Укрдержар-
хіву та Росархіву на 2014–2016 роки.

Сторонами досягнуто домовленості, що у рамках заходів із відзна-
чення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка укра-
їнські та російські архівісти організують та проведуть тематичну ви-
ставку за документами українських та російських архівів в мм. Київ та 
Москва, опублікують художній альбом про Т. Г. Шевченка, до якого 
увійдуть виявлені архівні документи та матеріали, а також проведуть 
в м. Київ Круглий стіл, присвячений життю та творчій діяльності відо-
мого українського письменника, поета, художника, філософа.

Планом заходів передбачається проведення спільних виставкових 
проектів до 70-річчя звільнення території України від фашистських 
загарбників та 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років, до яких погодились долучитись білоруські архівісти.

* Прилепішева Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, заступ ник 
директора департаменту-начальник відділу міжнародного спів ро бітництва 
департаменту організації архівної роботи Украдержархіву.
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Під час консультацій керівники Укрдержархіву та Росархіву вирі-
шили окремі організаційні питання з виконання у поточному році Пла-
ну спільних заходів на 2011–2013 роки. Російська сторона підтвердила 
участь федеральних архівів у підготовці експозицій документальних ви-
ставок з історії партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років та до 70-річчя звільнення столиці України – м. Києва 
від фашистських загарбників, проведення яких планується в м. Києві.

У другій половині дня 19 березня 2013 року в приміщенні РДАЛМ 
відбулася презентація спільного українсько-російського збірника до-
кументів “Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939–1956 рр.”. 
У презентації взяли участь керівник Росархіву А. М. Артизов, Голова 
Укр держархіву О. П. Гінзбург, директор РДАЛМ Т. М. Горяєва, істо-
рики кіно В. В. Забродін, Н. І. Клейман, Є. Я. Марголіт, перекладач 
щоденників О. Є. Чугунова, представники громадськості та засобів ма-
сової інформації.

20 березня 2013 року тривали консультації з керівництвом Феде-
рального архівного агентства з питань підготовки спільних докумен-
тальних видань, делегація українських архівістів відвідала РДАСПІ, 
де ознайомилася з діяльністю архіву та документальними виданнями, 

Керівник Росархіву А. М. Артизов та його заступник В. П. Тарасов ознайомлюють 
Голову Державної архівної служби України О. П. Гінзбург з останніми 
документальними виданнями, підготовленими російськими архівістами.
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підготовленими за документами архіву та виданими друком минулого 
року.

Продовженням взаємовигідного та конструктивного діалогу з ро-
сійськими та білоруськими архівістами стала участь делегації україн-
ських архівістів у щорічній тристоронній зустрічі керівників держав-
них архівних служб України, Росії та Білорусі, що відбувалася з 28 по 
31 травня 2013 року в м. Брест (Республіка Білорусь). Загальна кіль-
кість учасників – 31 особа.

29 травня 2013 року в Біловезькій пущі (с. Каменюки Брестської 
області) відбулося урочисте відкриття цієї зустрічі. З вітальним сло-
вом до учасників міжнародного заходу від імені губернатора Брест-
ської області К. А. Сумара звернувся керуючий справами Брестського 
обл виконкому А. С. Стельмах. Привітали учасників також Генераль-
ний директор Державної природоохоронної установи “Національний 
парк “Біловезька пуща” О. В. Бурий, начальник головного управління 
юстиції Брестського облвиконкому С. О. Калиновський, директор де-
партаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь В. І. Адамушко, заступник керівника Федерального архівного 
агентства Російської Федерації В. П. Тарасов, Голова Державної архів-
ної служби України О. П. Гінзбург.

Директор Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь В. І. Адамушко відкриває тристоронню зустріч. 29 травня 2013 року, 

Біловезька пуща, с. Каменюки Брестської області.
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Пленарне засідання міжнародної конференції “Інформаційні техно-
логії в архівній справі та діловодстві” відкрив директор департамен-
ту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь 
В. І. Адамушко.

Головну доповідь від білоруської сторони “Інформаційні технології 
в державних архівних установах Білорусі” виголосила заступник ди-
ректора департаменту О. О. Ледовська, яка акцентувала увагу на тому, 
що державна правова база інформатизації суспільства заклала підвали-
ни для створення електронних документів та побудови багаторівневої 
автоматизованої системи доступу до документів НАФ Білорусі, пред-
ставлення архівної галузі в інформаційному суспільстві держави. Вона 
інформувала присутніх про принципи формування та використання ав-
томатизованої системи роботи архівів та доступу до архівних докумен-
тів. О. О. Ледовська відзначила значну роль мережі Інтернет, зокрема 
офіційного веб-сайту Бєлархіву, в удоступненні інформації про архівні 
документи для споживачів цієї інформації.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург у до-
повіді “Сучасні технології управління документами: проблеми та рі-
шення” проінформувала учасників міжнародної конференції про до-
свід українських архівістів в розробленні нормативно-правових актів 

Покладання квітів членами делегацій до Вічного вогню Слави біля монумента 
“Мужність” Державної установи “Меморіальний комплекс Брестська фортеця-герой”. 

У центрі – керівники делегацій: В. П. Тарасов, О. П. Гінзбург, В. І. Адамушко.
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із впровадження інформаційних 
технологій в діяльність архі-
вів, зокрема електронного ар-
хіву-вання та документообігу. 
Заступник Голови Укрдержар-
хіву О. В. Музичук доповнила 
доповідь О. П. Гінзбург, зупи-
нившись на практичних момен-
тах використання новітніх тех-
нологій у повсякденній роботі 
українських архівістів, зокрема 
створенні електронних баз да-
них на архівні документи, за-
безпеченні збереження електро-
нних документів, їх описуванні 
та пошуку.

Директор Всеросійського 
науково-дослідного інституту 
документознавства та архівної 
справи М. В. Ларін доповів про 
науково-методичне забезпечен-
ня управління електронними документами в Російській Федерації. За-
значена тема розробляється ВНДІДАС на виконання Державної про-
грами Російської Федерації “Інформаційне суспільство. 2011–2020 рр.”, 
затвердженої розпорядженням Уряду Російської Федерації від 20 жов-
тня 2010 року № 1815-р. Інститутом розроблено низку методичних 
документів, у т. ч. Програму інформатизації архівної галузі, проект 
Концепції розвитку архівної справи в Російській Федерації, Рекомен-
дації з комплектування, обліку, організації зберігання електронних до-
кументів в архівних установах, інші документи. В основу цих розробок 
покладено єдину методологію управління електронними документами 
та організації роботи з документами на паперових носіях. На думку 
російських колег, це є необхідною умовою початкового етапу переходу 
до електронного урядування, коли поряд із електронними документами 
існують паперові і чітко не визначено, яка категорія документів має 
бути тільки в електронному вигляді, а яка має бути представлена на 
обох носіях.

Усі доповідачі пленарного засідання відзначали у своїх виступах 
актуальність проблеми інформатизації діяльності архівних установ, 
необхідності розроблення відповідної нормативно-правової бази, вне-
сення відповідних змін до національного законодавства у сфері архів-
ної справи.

Заступник Голови Державної
архівної служби України

О. В. Музичук під час роботи Міжнародної 
конференції “Інформаційні технології

в архівній справі та діловодстві”.
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Цікавими були доповіді ке-
рівника Комітету зі справ ар-
хівів Нижегородської області 
Б. М. Пудалова на тему “Стан 
та перспективи інформатиза-
ції архівних установ Нижего-
родської області”, директора 
Центрального державного кі-
нофотофоноархіву України 
Н. О. Топішко “Розширення 
доступу до аудіовізуальних до-
кументів через впровадження 
сучасних інформаційних тех-
нологій”, директора Білорусь-
кого науково-дослідного цен-
тру електронної документації 
“Впровадження електронного 
документообігу в державне 
управління Республіки Біло-

русь” В. Л. Носевича, заступника директора Російського державного 
архіву економіки “Створення єдиного інформаційного простору феде-
ральних архівів С. В. Салтикова. Досвід реалізації на прикладі Архів-
ного містечка № 1”.

З доповідями також виступили директор Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України Н. В. Маковська, 
директор Центрального державного науково-технічного архіву України 
Є. В. Семенов.

Підсумовуючи результати конференції, учасники пленарного засі-
дання зазначили, що у кожного з присутніх може бути свій погляд, свій 
досвід із впровадження інформаційних технологій у діяльність архів-
них установ та у діловодство. Чергова зустріч українських, російських 
та білоруських архівістів дозволила виявити різні точки зору на ці про-
блеми та ознайомитися зі шляхами їх вирішення. 

Ухвалено рішення доручити організаторам конференції підготува-
ти та видати збірник доповідей, озвучених на пленарному засіданні, що 
відбулося в Біловезькій пущі, с. Каменюки Брестської області.

Цього ж дня відбулися консультації керівників Укрдержархіву 
та Росархіву з питань двостороннього співробітництва, у ході яких 
визначено місце та час підписання Плану спільних заходів на 2014–
2016 роки (чергове засідання Євро-азійського регіонального відділення 
Міжнародної ради архівів, третій квартал 2013 року), взято до уваги 
зауваження української сторони до форми оформлення тексту Плану.

Виступ директора Центрального 
державного кінофотофоноархіву
України ім. Г. С. Пшеничного 

Н. О. Топішко.
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30 травня 2013 року учасни-
ки тристоронньої зустрічі відві-
дали установу “Державний архів 
Брестської області” та Державну 
установу “Меморіальний комп-
лекс Брестська фортеця-герой”. 
О. П. Гінзбург передала дирек-
тору Меморіального комплексу 
Г. Г. Бисюку документальні ви-
дання державних архівів Укра-
їни, присвячені історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 ро-
ків та інформувала про архівні 
документи, які можуть заціка-
вити працівників Меморіально-
го комплексу, що зберігаються, 
зокрема, у фондах ЦДКФФА 
України. У ході зустрічі окрес-
лено можливі напрями співробіт-
ництва у майбутньому, відбувся 
обмін думками щодо реалізації 
спільних проектів.

Зовнішньополітичний курс України на європейську інтеграцію пе-
редбачає проведення Державною архівною службою України відповід-
них заходів, спрямованих на подальший розвиток культурно-гуманітар-
ного співробітництва з державними архівними службами держав-членів 
ЄС, виведення їх на рівень справжнього партнерства. Важливим кро-
ком у цьому напрямі стали консультації між Головою Укрдержархіву 
О. П. Гінзбург та Генеральним директором державних архівів Респу-
бліки Польща В. Стемпняком, що відбувалися у м. Варшава 17 квітня 
2013 року, які сприяли відновленню співпраці між сторонами у рамках 
Угоди про співробітництво від 17 жовтня 2008 року.

Цього ж дня делегація українських архівістів взяла участь в уро-
чистій церемонії відкриття доступу в режимі он-лайн до метричних 
книг (“забужанські акти”) в приміщенні Головного архіву давніх ак-
тів Республіки Польща, робота над оцифровуванням яких проводилася 
польськими колегами останні два роки.

Наступного дня делегація відвідала Національний архів у Кракові, 
де ознайомилася зі складом і змістом фондів архіву, обговорила мож-
ливі напрями співробітництва, а також Державний музей Аушвіц-Бір-
кенау (Освенцим), де ознайомилася з його експозицією та мала розмо-
ву з директором музею.

2013 року Укрдержархів став учасником міжнародної виставки 
“Столиці слов’янських держав крізь призму архівних документів”, 

Виступ директора Центрального 
державного архіву вищих органів влади

та управління України
Н. В. Маковської.
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що відкрилася 6 травня ц. р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО в м. Парижі. 
Україн ська частина експозиції була представлена на чотирьох стендах.

З метою задоволення інформаційних потреб українців, які меш-
кають у м. Париж Укрдержархівом було досягнуто домовленостей 
про відкриття в приміщенні Українського культурно-інформаційно-
го центру Посольства України у Французькій Республіці докумен-
тальної виставки “Столиця України – м. Київ в архівних документах 
та матеріалах” (9 стендів). Урочисте відкриття цієї виставки відбу-
лося 14 травня ц. р. До її експозиції увійшли документи ЦДАВО, 
ЦДАМЛМ, ЦДІАК, ЦДКФФА, Держархіву м. Києва.

Запрошеним було презентовано копії фото- та архівних документів 
текстових Києво-Могилянської академії, Софії Київської, Києво-Пе-
черської Лаври, про життя та діяльність видатних українців таких, як 
Сергій Корольов, Олександр Довженко, Микола Амосов, Борис Патон 
і багатьох інших. До експозиції виставки також увійшли сучасні світ-
лини столиці України – м. Києва. Загалом хронологія представлених 
документів охоплює історичний період економічного, культурного, 
суспільно-політичного розвитку міста ХVІ–ХХІ ст.ст.

Експозиція документальної виставки діятиме впродовж місяця. Під 
час церемонії відкриття з нею ознайомилися директор дитячої школи 
мистецтв при Українському культурно-інформаційному центрі, пред-

Українська делегація на міжнародній виставці
“Столиці слов’янських держав крізь призму 

рхівних документів” у Парижі.
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ставники української діаспори та громадяни Франції, що цікавляться 
історією України в цілому та м. Києва.

Очікується, що з експонатами документальної виставки ознайом-
ляться працівники Національних архівів Франції, вчені та викладачі 
французьких вищих навчальних закладів. У школі мистецтв при Укра-
їнському культурно-інформаційному центрі заплановано проведення 
відкритого уроку, під час якого учні, а це близько 70 дітей українських 
дипломатів та закордонних українців, ознайомляться з історією столиці 
України.

Після закінчення експонування документальної виставки в м. Па-
риж її буде перевезено до м. Ліон.

Під час перебування в м. Париж Голова Державної архівної служ-
би провела консультації з відповідальними працівниками Посольства 
України у Французькій Республіці щодо реалізації спільних виставко-
вих проектів; з метою популяризації інформації про столицю Украї-
ни – м. Київ досягнена домовленість про передачу Українському куль-
турно-інформаційному центру цифрового варіанту експозиції виставки, 
а також цифрових копій архівних документів про життя та діяльність 
Симона Петлюри.

У свою чергу відповідальні працівники Посольства пообіцяли 
сприяти у продовженні діалогу з керівництвом Національних архівів 
Франції з питань розвитку двостороннього співробітництва в архівній 
сфері.

У перспективі – налагодження взаємовигідної співпраці з Держав-
ним архівом Республіки Македонія, Державним архівом Кіпру Мініс-
терства юстиції та громадянського порядку Республіки Кіпр, Інститу-
том історії Чорногорії, Генеральною дирекцією національних архівів 
Алжирської Народної Демократичної Республіки, підписання договору 
про співробітництво з Державним архівним управлінням Китайської 
Народної Республіки, відновлення співробітництва з державними ар-
хівними службами Естонії, Латвії, Литви.
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удк [930.25:929мітюков](477)

р. я. пиріг*

олексаНдр мітЮков: два десятиліття
На чолі архівНої галузі

(до 90-річчя від дня народження)

Висвітлюється життєвий шлях 
Олександра Георгійовича Мітюкова – 
визначного організатора архівної спра-
ви в УРСР 1970–1980-х років, його 
ді яльність, спрямована на розвиток 
мате ріально-технічної бази державних 
архі вів, забезпечення кваліфікованими 
кад рами, на вдосконалення архівних 
тех нологій, публікацію історичних дже-
рел, роз ширення міжнародних зв’язків 
галузі.

ключові слова: О. Г. Мітюков; 
Голов архів; державні архівні установи; 
архівосховища; страховий фонд доку-
ментів; публікація історичних джерел; 
кадровий склад.

У кожній сфері людської життє-
діяльності височіють постаті, значу-
щість яких в історичній ретроспек-
тиві виявляється все рельєфніше. 
До їх кола належить й Олександр 

Георгійович Мітюков – керівник архівної галузі Української РСР у 
1969–1988 роках. Це двадцятиріччя в історії архівного будівництва з 
повним правом можна назвати добою Мітюкова. По-перше, з огляду 
на істотні здобутки у зміцненні матеріально-технічної бази архівних 
установ республіки, вдосконаленні архівних технологій, на якісні зміни 
у кадровому складі фахівців. По-друге, враховуючи справжній прорив 

Мітюков О. Г. – начальник 
Головархіву при Раді Міністрів 

УРСР. Київ, 1970-і рр. 
Із фондів ЦДКФФА України

ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-154952.

© Р. Я. Пиріг, 2013

* Пиріг Руслан Якович – доктор історичних наук, професор, головний 
науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
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українських архівістів до міжнародної професійної спільноти. По-третє, 
незаперечний особистий внесок керівника державної архівної служби у 
її розвиток. 

Безперечно, було б відступом від історичної правди не згадати про 
ще одну потужну постать на ниві архівного будівництва – Семена Да-
ниловича Пількевича, який понад двадцять років (1948–1969) очолював 
Архівне управління при МВС, а згодом при Раді Міністрів УРСР. З його 
іменем пов’язують післявоєнну відбудову архівних установ і насамперед 
завершення тривалого зведення комплексу споруд по вул. Солом’янській, 
яке дало змогу розв’язати гостру проблему збереженості документів 
центральних державних архівів. Напрацювання попередника стали тим 
плацдармом, з якого новий керманич архівів О. Г. Мітюков розпочав 
роботу щодо подальшого розвитку галузі. Загалом на початку 1990-х ро-
ків незалежна Україна отримала у спадок від радянського часу архівне 
господарство, вибудоване під керівництвом цих двох “китів” архівної 
справи. Їхня праця заслуговує на пам’ять і шану. 

Подаючи цей нарис про життя і діяльність О. Г. Мітюкова, автор 
не ставить за мету створити формальний життєпис одного з вищих 
державних урядовців УРСР. Адже для мене Олександр Георгійович не 
персонаж минулої історичної доби, а цілком реальна людина, з якою 
мене пов’язують кілька десятиліть службових і товариських стосунків. 
Саме ця обставина спонукає у біографічну канву вплітати власні реф-
лексії та спогади про цю неординарну постать. 

 О. Г. Мітюков народився 20 квітня 1923 р. у с. Підболоття, нині 
Бабушкінського району Вологодської області, у селянській сім’ї Ге-
оргія (Єгора) і Лукії Мітюкових. Закінчив семирічну школу, а потім 
Архангельське педагогічне училище. У червні 1941 р. Олександр став 
курсантом Ленінградського артилерійського училища. Він належить до 
того покоління, чиє доросле життя розпочалося з важких випробувань 
війною, і до тих небагатьох щасливців, хто вижив у її смертоносному 
вирі, дійшовши до переможного травня 1945 р.

Воєнні дороги артилериста О. Г. Мітюкова пролягли через Ка-
рельський, Західний, Південно-Західний, Сталінградський, 2-й, 3-й, 
4-й Українські фронти. Він брав участь у захисті Ленінграда, Москви, 
Сталінграда, визволенні країн Європи. У 1943 р. командир батареї 
О. Г. Мітюков став членом ВКП(б). Тричі був поранений – під Мо-
жайськом, Сталінградом і Будапештом. Останнє поранення виявилося 
настільки важким, що потребувало понад піврічного лікування. Демо-
білізувався у липні 1945 р.1.

 Після приїзду до Києва працював викладачем індустріального тех-
нікуму трудових резервів, навчався у педагогічному інституті, закін-
чивши який отримав фах учителя історії середньої школи. У цей час 
зустрів свою супутницю життя – філолога Вікторію Юзвенко. 1952 р. 
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у подружжя народився син Ігор. Молодий, енергійний, освічений спе-
ціаліст був рекомендований на партійну роботу – завідувачем партка-
бінету Жовтневого райкому, а потім інструктором відділу пропаганди 
Київського міськкому партії. Обирався депутатом районної ради.

Від початку 1955 р. О. Г. Мітюков працює інструктором, консуль-
тантом відділу науки і культури ЦК Компартії України. У 1961–1964 рр. 
навчався в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС. Успіш-
но захистив кандидатську дисертацію на тему “Зростання творчої ак-
тивності робітничого класу в промисловості України (1956–1961)”2. 
Наступного року працю було видано у монографічному форматі3.

Після навчання О. Г. Мітюков повертається в апарат ЦК на поса-
ду завідувача сектору суспільних наук. До сфери його функціональних 
обов’язків належала робота з колективами та партійними організація-
ми академічних установ, вузівських кафедр суспільствознавчого про-
філю, а також архівна справа. Йому довелося тісно співпрацювати з 
керівництвом Архівного управління, брати участь у засіданнях коле-
гії, партійних зборах, розв’язанні кадрових питань, підготовці поста-
нов директивних органів щодо діяльності архівних установ, зокрема 
стосовно прискорення будівництва комплексу споруд на Солом’янці. 
Загалом п’ять років партійного “кураторства” дали О. Г. Мітюкову чіт-
ке уявлення про стан та проблеми архівного будівництва в республіці, 
підготували до зайняття посади керівника галузі.

У жовтні 1969 р. О. Г. Мітюков був призначений начальником Ар-
хівного управління при Раді Міністрів УРСР. За його ініціативи у черв-
ні 1970 р. уряд ухвалив постанову “Про заходи по поліпшенню архівної 
справи у міністерствах, відомствах і державних архівах республіки”4. 
На її виконання було складено комплексний п’ятирічний план роботи 
галузі. Взагалі з приходом нового керівника, як відзначають колеги, 
посилився контроль за виконанням рішень директивних органів, ухвал 
колегії та власних наказів. Стиль його роботи як адміністратора відзна-
чався діловитістю і вимогливістю. О. Г. Мітюков домагався підвищен-
ня статусу Архівного управління. У квітні 1974 р. його було реоргані-
зовано в Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР. 

Новий керівник галузі енергійно взявся за вирішення нагальних 
питань, насамперед подальшого зміцнення матеріально-технічної бази 
архівних установ. У 1972–1975 рр. за індивідуальним проектом було 
зведено триповерхову будівлю Центрального державного архіву кіно-
фотофонодокументів загальною площею понад 3 тис. кв. м.5 У наступні 
роки були введені у дію нові споруди Волинського, Дніпропетровсько-
го, Запорізького, Кримського, Кіровоградського обласних державних 
архівів місткістю сховищ понад 11 мільйонів справ. Станом на 1974 р. 
держархіви мали 10 спеціалізованих архівосховищ, решта розміщува-
лася у пристосованих приміщеннях, в тому числі й культового при-
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значення6. Велася активна робота щодо заміни дерев’яних стелажів на 
металеві, встановлення пожежно-охоронної сигналізації, виготовлення 
картонажів. Однак, незважаючи на постійне зростання асигнувань на 
розвиток матеріально-технічної бази, зокрема у 1987 р. вони становили 
1 млн. 738 тис. крб., розпочате будівництво архівних споруд Київсько-
го, Тернопільського обласних та Севастопольського міського архівів до 
кінця 1980- х рр. завершити не вдалося.

Чимало зусиль докладав О.Г.Мітюков до налагодження роботи но-
востворених Центрального державного архіву-музею літератури і мис-
тецтва (1967), Центрального державного архіву науково-технічної до-
кументації (1969) – унікальних за складом документів архівосховищ, 
Літературно-меморіального будинку-музею О.Корнійчука. Надзвичай-
но копіткою справою було й переміщення документів Центрального 
державного архіву Жовтневої революції з Харкова до Києва7. 

 У центрі уваги апарату Головархіву перебували питання комплек-
тування та забезпечення збереженості документального складу архівів. 
Постійно зростали обсяги прийнятих на постійне зберігання докумен-
тів. Так, у 1980 р. надійшло 707 тис. справ на паперовій основі, 31,6 
тис. фотодокументів і 4,4 тис. кінодокументів8. Поповнення технічного 
обладнання зональних лабораторій з мікрофільмування, реставрації та 
ремонту документів дозволило значно інтенсифікувати створення стра-
хового фонду. На середину 1980-х рр. такі підрозділи вже діяли у всіх 
держархівах України, а страховий фонд становив понад 90 млн. кадрів9. 
Впорядкуванню документів сприяла й діяльність госпрозрахункових 
груп при архівах. У 1973 р. у їх складі працювало близько 500 осіб, а 
в 1980 р. – понад 80010.

Державні архіви республіки продовжували роботу щодо вдоскона-
лення науково-довідкового апарату. Насамперед це стосувалося його 
традиційних елементів – описів, картотек, оглядів. У 1980-х рр. були 
видані та перевидані путівники по фондах державних архівів Харків-
ської, Полтавської, Івано-Франківської, Донецької, Миколаївської об-
ластей. За редакцією О.Г.Мітюкова вийшов довідник “Государственные 
архивы Украинской ССР”11. 

 Керівник Головархіву активно сприяв впровадженню технічних но-
вацій в галузі. Підтримав винахідницьку працю директора ЦДАКФФД 
УРСР Г. Пшеничного (створення спеціального стелажа для зберіган-
ня кінодокументів), який у 1984 р. був відзначений Золотою медаллю 
ВДНГ СРСР12. Питанням нової техніки в архівній справі присвячені до-
повіді О. Г. Мітюкова на ХІІІ міжнародній конференції Круглого сто-
лу архівів (Бонн,1971) та VІІ міжнародному конгресі архівів (Москва, 
1972).

У 1970-ті рр. істотно посилилася роль Головархіву у вдосконаленні 
діловодства, яке поряд із архівною справою стало одним із функціо-
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нальних напрямів його діяльності. В рамках загальносоюзних стандар-
тів у республіці розроблялася власна науково-методична та нормативна 
база, яка сприяла уніфікації діловодних технологій, а в остаточному 
підсумку позитивно позначалася на поліпшенні архівної справи. Пи-
тання розвитку діловодства як важливого чинника управлінських про-
цесів висвітлювалися на сторінках журналу “Архіви України”, у допо-
відях на наукових конференціях, методичних семінарах тощо.

О. Г. Мітюков постійно дбав про поліпшення кадрового складу фа-
хівців галузі, насамперед її керівних ланок. Він високо цінував випуск-
ників єдиного в державі профільного вузу – Московського державного 
історико-архівного інституту (МДІАІ). Його вихованці К. Новохатський, 
Г. Портнов, Л. Лозенко були запрошені до апарату Головархіву і згодом 
очолили його провідні підрозділи. Багато директорів архівів також мали 
вищу архівну освіту: Л. Гісцова (ЦДІАК), О. Мацюк (ЦДІАЛ), І. Суббо-
тіна, Л. Гурбова (Крим), Л. Виноградова (Херсон), Г. Казанцева (Суми), 
Ю. Ляпунов (Чернівці) та інші. Підвищення фахового рівня керівників 
архівних установ республіки також відбувалося на базі МДІАІ. При Го-
ловархіві та облдержархівах діяли науково-технічні семінари, курси під-
вищення кваліфікації, здійснювався обмін досвідом.

Проте основним джерелом поповнення архівних установ фахівцями 
з вищою освітою був історичний факультет Київського державного уні-
верситету ім. Т. Шевченка, який готував істориків-архівістів. О. Г. Мі-
тюков мав гарні ділові стосунки з завідувачем кафедри архівознавства і 
спеціальних історичних дисциплін професором В.Стрельським. Учений 
був членом колегії Головархіву, членом редколегії журналу “Архіви 
України”, членом науково-методичної ради, брав участь у міжнародних 
архівних конференціях, виступав консультантом видання архівних до-
відників тощо. Головархів у свою чергу забезпечував студентів базами 
практики, а керівники держархівів мали можливість відбирати майбут-
ніх колег. І все ж питома вага фахівців із спеціальною вищою освітою 
залишалася недостатньою. Станом на початок 1985 р. з 3,3 тис. пра-
цівників архівних установ вищу (історичну та історико-архівну) освіту 
мали 973 особи, з них 215 випускників МДІАІ13.

Ще одна сторінка біографії О.Г.Мітюкова – організатора архівної 
справи і науковця-історика – тісно пов’язана з підготовкою фунда-
ментальної “Історії міст і сіл Української РСР” у 26-ти томах. Він був 
членом Головної редакційної колегії видання, спрямовував колективи 
архівістів на виявлення історичних джерел та брав особисту участь у 
підготовці окремих нарисів. Питанням розширення джерельної бази ба-
гатотомної “Історії міст і сіл” він присвятив спеціальну статтю у жур-
налі “Архіви України”14. Проведена велетенська робота: у 1341 нарисі 
та 8319 історичних довідках про міста і села України були використані 
документи понад 9 тис. фондів та 10 тис. фотодокументів. По завершен-
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ні видання матеріали роботи Головної та обласних редколегій були при-
йняті на державне архівне зберігання15. Про участь архівістів України у 
цьому масштабному видавничому проекті О. Г. Мітюков доповідав на 
ХІV міжнародній конференції Круглого столу архівів (Оттава, 1974).

Загалом у 1970–1980-ті рр. публікація документів і матеріалів була 
одним із головних напрямів діяльності архівних установ республіки. 
Вона здійснювалася спільно з науковцями Інституту історії та іншими 
академічними установами, Інститутом історії партії при ЦК Компар-
тії України, вищими навчальними закладами. Із створенням у 1969 р. 
Археографічної комісії АН УРСР О. Г. Мітюков увійшов до скла-
ду її бюро поряд із відомими ученими К.Гуслистим, В.Стрельським, 
Ф.Шевченком та іншими. Був розроблений перспективний видавничий 
план щодо видання понад 40 томів документальних публікацій16. Од-
нак розгорнути діяльність комісія так й не змогла. Відновила діяльність 
тільки у 1987 р.

Слід відзначити, що археографічна робота державних архівних 
установ здійснювалась планово: складалися п’ятирічні та довгостро-
кові видавничі плани, координаційні плани роботи. Під керівництвом 
Олександра Георгійовича був розроблений перспективний план видав-
ничої роботи на 1986–2000 рр., який повністю реалізовувати не вдало-
ся. Ці питання розглядалися на засіданнях колегії главку, відзначалися 
наказами керівника відомства, перевірялися спеціальними комісіями. 
У 1976–1988 рр. колективи держархівів взяли участь у підготовці 98 
збірників документів. Серед них багатотомні видання: “Промисловість 
і робітничий клас УРСР”, “Історія колективізації сільського господар-
ства”, “Українська РСР у Великій Вітчизняній війні”, “Культурне бу-
дівництво в УРСР” та інші17.

Як головний редактор науково-практичного журналу “Архіви Укра-
їни” О. Г. Мітюков приділяв значну увагу висвітленню питань теорії 
і практики архівної справи, публікації архівних, в тому числі й кіно-
фотодокументів, матеріалів засідань колегії, підсумків соціалістичного 
змагання тощо. Систематично публікувалися матеріали про передовий 
досвід роботи архівних установ. За підрахунками тодішнього заступни-
ка головного редактора журналу В. Волковинського, у 1971–1985 рр. 
журнал подав близько 600 таких матеріалів18. На сторінках видання 
з’явилися нові рубрики, присвячені архівній справі в інших країнах, 
огляду зарубіжних архівознавчих видань. Начальник і провідні фахівці 
Головархіву були постійними авторами журналу. Про його популяр-
ність свідчили й досить великі наклади – 15–17 тис.

Незважаючи на завантаженість адміністративною роботою, 
О. Г. Мі тюков активно займався науковими дослідженнями з історії 
архів ної справи, теорії і практики архівного будівництва, історичного 
дже релознавства. Він виступав із доповідями на багатьох республікан-
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ських, всесоюзних і міжнародних конференціях. Його творчий доро-
бок як науковця налічує понад 200 праць19. Серед них особливо слід 
відзначити ґрунтовну монографію з історії радянського архівного бу-
дівництва в Україні, яка й досі не втратила своєї історіографічної та 
джерелознавчої значущості20. Керівник республіканського архівного 
відомства виношував ідею створення галузевого науково-дослідного 
інституту. Проте не дістав підтримки від Головархіву СРСР.

Роки перебування О. Г. Мітюкова на чолі Головархіву УРСР по-
значені активною інтеграцією до зарубіжної архівної спільноти. Він 
гідно представляв Україну на міжнародних конгресах архівів у Москві 
(1972), Вашингтоні (1976), Лондоні (1980), Бонні (1984), Парижі (1988), 
на багатьох міжнародних конференціях Круглого столу архівів. Його 
доповіді викликали зацікавленість не тільки колег, але й керівництва 
Міжнародної ради архівів. Вона ухвалила рішення провести ХVІ Між-
народну конференцію Круглого столу архівів у вересні 1975 р. в Києві. 
На цьому поважному міжнародному форумі були представлені архівні 
служби 35 держав та 7 міжнародних організацій – всього 120 учасників 
і гостей. Основними темами обговорення стали “Підготовка, перепід-
готовка і просування по службі в архівах” та “Архіви літератури і мис-
тецтва”21. Конференція відбулась на високому рівні та дістала схвальну 
оцінку зарубіжних колег-архівістів. За цим стояла копітка праця керів-
ника та співробітників Головархіву, колективів архівів. Зрозуміло, що 
здійснити такий захід без підтримки керівництва республіки у той час 
було неможливо.

Моє особисте знайомство з О. Г. Мітюковим відбулося на початку 
1977 р. під час однієї з нарад у відділі науки і навчальних закладів ЦК 
Компартії України, у якому я щойно почав працювати інструктором. 
Познайомив нас світлої пам’яті І. Ф. Курас. У нашому родинному архі-
ві збереглася вручена мені тоді візитна картка начальника Головархіву, 
кандидата історичних наук О. Г. Мітюкова. Потім ще були епізодич-
ні зустрічі, однак безпосередньо тісні контакти розпочалися лише у 
1983 р., коли праця з Головархівом увійшла до кола моїх службових 
обов’язків як консультанта сектору суспільних наук ЦК. Спілкуван-
ня з Олександром Георгійовичем, його заступниками В. Кузьменком і 
О. Коваленком, членами колегії, секретарями партбюро В. Шмельовим 
і В. Бондарем, членами редколегії журналу “Архіви України” було по-
стійним. П’ять років цієї співпраці дозволили вивчити загальний стан 
архівної справи, зрозуміти її основні “больові” проблеми, порівняти 
стан документів державного і компартійного фондів, познайомитися з 
директорським корпусом держархівів. Тому з повним правом зарахо-
вую О. Г. Мітюкова до своїх учителів на архівній ниві. Отримані зна-
ння стали у пригоді під час моєї праці на чолі ЦДАГО та Головархіву – 
Держкомархіву України (1991–2002 рр.).
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Безперечно, О. Г. Мітюков був людиною свого часу, керівником з 
певним адміністративним і політичним досвідом. Його прихід на по-
саду глави архівного відомства припав на період згортання шелестів-
ської подвійної лояльності, маневрування між союзними і місцевими 
інтересами, посилення ідеологічного диктату керівної партії, неухиль-
ного дотримування республіканським керівництвом директив союзного 
центру. Архівні установи у своїй діяльності мали керуватися методо-
логічними принципами партійності та класовості. Особливо зримо це 
виявлялося у публікаторській, виставковій, просвітницькій діяльності. 
Домінувала революційна, більшовицька, радянська проблематика, пер-
шочергова увага приділялася ювілейним темам – ленінській, Жовтневої 
революції, утворення СРСР тощо. З видавничих планів були вилучені 
вже підготовлені до друку “Щоденник Олександра Кістяковського”, 
збірник “Кирило-Мефодіївське товариство”, недоцільним визнано й 
публікацію документів Архіву Коша Запорозької Січі. На таємному 
зберіганні знаходилися великі комплекси архівних документів з істо-
рії національно-визвольного руху, Української революції, діяльності 
“контрреволюційних”, “буржуазно-націоналістичних” урядів, партій та 
організацій, дисидентського руху тощо.

Було б перебільшенням зображувати О. Г. Мітюкова як адепта де-
мократизації архівної справи в республіці. І все ж слід визнати, що в 
другій половині 1980-х рр., у зв’язку з загостренням політичної кри-
зи в країні, посиленням суспільної уваги до історичної інформації, він 
усвідомлював необхідність розширення доступу до архівних докумен-
тів. У 1987 р. архіви розпочали часткове зняття обмежень доступу до 
фондів місцевих установ державних утворень революційної доби 1917–
1920 рр., документів про голод початку 1930-х рр. та інші. На середину 
1988 р. такі обмеження було знято з 16 тис. справ22. Саме цим було 
започатковано подальше масштабне розсекречення документів Націо-
нального архівного фонду України.

В умовах проголошеного союзним керівництвом у середині 
1980- х рр. курсу на “перебудову” О. Мітюков вніс до Ради Міністрів 
УРСР пропозиції щодо вдосконалення управління архівними установа-
ми. Йшлося про ліквідацію архівних відділів облвиконкомів і передачу 
їх функцій обласним державним архівам. Слід відзначити, що Голо-
вархів СРСР не підтримав цю ідею, а стаття на дану тему начальника 
організаційного відділу Головархіву УРСР К. Новохатського не була 
рекомендована до публікації в журналі “Советские архивы”. Проте 
уряд у липні 1988 р. ухвалив постанову “Про вдосконалення управлін-
ня архівною справою в республіці”, відповідно до якої архівні відділи 
були ліквідовані. Ця новація викликала тоді неоднозначне сприйняття, 
однак тільки в умовах незалежної України стала очевидною її доціль-
ність. Це дозволило сконцентрувати в облархівах не лише документи 
державних установ, але й матеріали компартії та КДБ, передані на дер-
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жавне зберігання. Управлінські функції архівів згодом стали вагомими 
підставами для отримання їх фахівцями статусу державних службовців.

У квітні 1988 р. О.Г.Мітюкову виповнилося 65 років. У той час 
мені доводилося з ним багато спілкуватися як з питань архівної справи, 
зокрема щодо бюджетного запиту Головархіву на наступний рік, змін у 
директорському корпусі, порядку денного засідань колегії, так й щодо 
розвитку суспільно-політичної ситуації в республіці. Певні політичні 
дії керівництва КПРС він не сприймав, проте залишався таким же енер-
гійним і цілеспрямованим. Працівники апарату Головархіву готували 
матеріали до річного звіту та майбутніх планів роботи, була визначена 
дата підсумкового засідання колегії. І все ж “перебудовна” хвиля його 
не оминула.

Восени 1988 р. у вищих партійних і радянських органах відбува-
лася структурна реорганізація, ротація керівних кадрів. В апараті ЦК 
Компартії України ліквідовувалися відділи пропаганди і агітації, науки 
і навчальних закладів, культури, функції яких перебрав новостворю-
ваний ідеологічний відділ. Завідувач відділу культури Б. В. Іваненко 
виявив бажання зайняти посаду начальника Головархіву УРСР, одер-
жавши при цьому безпосереднє “добро” В. В. Щербицького. Мені діс-
талася важка і малоприємна місія запросити Олександра Георгійовича 
до ЦК і повідомити йому про це рішення. Очевидно, він не був готовий 
до такого повороту подій, однак звістку сприйняв спокійно і з гідністю. 
30 листопада 1988 р. датоване його звільнення з посади начальника 
Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР.

На початку наступного року О. Г. Мітюков попросив допомоги у 
працевлаштуванні. Йшлося про відділ архівних фондів ЦНБ АН УРСР. 
З цього приводу я потелефонував Б. Є. Патону, який дуже тепло від-
гукнувся про Олександра Георгійовича, пригадав їхню спільну поїздку 
до Угорщини і розповіді О. Г. Мітюкова про важкі бої за її визволен-
ня. Президент Академії наук без вагань підтримав наше прохання. З 
березня 1989 р. по липень 2008 рр. О. Г. Мітюков працював старшим, 
провідним науковим співробітником, завідувачем відділу Інституту ар-
хівознавства НБУВ.

За час роботи в інституті займався розробкою нормативно-мето-
дичних документів, які регламентують роботу діловодних і архівних 
підрозділів організацій, що входять до складу НАН України, зокрема 
положення про Архівний фонд НАН України, положення про Інститут 
архівознавства НБУВ, методичні рекомендації зі складання науково-до-
відкового апарату до документів наукових та науково-технічних архі-
вів академічних установ і організацій, примірну номенклатуру установ 
НАН України, методичні рекомендації з її розробки та застосування. 

О. Г. Мітюков був одним із укладачів збірника законодавчих актів, 
нормативних і методичних документів “Архівна справа і діловодство 
в Національній академії наук України” (2002). Як голова експертно-
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перевірної комісії НАН України вирішував питання, пов’язані з про-
веденням експертизи цінності документів та формуванням архівних 
фондів видатних науковців і академічних установ, брав участь у роз-
робці переліку документів зі строками зберігання, що утворюються в 
діяльності НАН України та її установ (2005). Був одним із організа-
торів та активним учасником роботи, спрямованої на розширення до-
ступу до архівних фондів, що зберігаються в системі НАН України, 
членом редакційних колегій збірників документів і матеріалів “Історія 
НАН України” та першого путівника по архівних фондах установ НАН 
України (2008)23.

О. Г. Мітюков не припиняв зв’язків із колегами по апарату Голо-
вархіву, відвідував заходи щодо вшанування архівістів-ветеранів Вели-
кої Вітчизняної війни, відзначення Дня працівників архівних установ. 
Мені особисто як Голові Державного комітету архівів доводилося звер-
татися до нього за порадами і підтримкою. Наведу лише один приклад 
неоціненної допомоги родини Мітюкових архівістам. У грудні 2001 р. 
Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону про Національ-
ний архівний фонд, за яким працівники центральних архівних установ 
мали отримати статус державних службовців. Мінекономіки, Мін’юст 
і Головдержслужба не висловили до нього зауважень, однак чиновники 
Мінфіну, очолюваного І. О. Мітюковим, різко заперечували і готували 
на закон вето Президента. На наше прохання Олександр Георгійович 
переговорив з міністром, і той пообіцяв уважно розглянути питання 
особисто, й воно було згодом позитивно вирішено.

Заслуги О.Г.Мітюкова у захисті Вітчизни, розвитку науки і освіти, 
архівної справи гідно оцінені державою. Він нагороджений двома ор-
денами Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни І і ІІ ступеня, 
Червоної Зірки, “Знак Пошани”, Богдана Хмельницького, багатьма ме-
далями. Йому присвоєно почесне звання Заслужений працівник культу-
ри УРСР. Він також удостоєний низки галузевих відзнак, в тому числі 
першим – “Почесний архівіст України”. 

Пішов із життя О. Г. Мітюков 22 липня 2011 р. 
Внесок Олександра Георгійовича у розвиток архівної справи в 

Україні вагомий і заслуговує на визнання та пошану. Його яскравий 
життєвий шлях гідний створення наукової біографії, а діяльність як ар-
хівіста і вченого потребує спеціального наукового дослідження. Це б 
дозволило глибше персоніфікувати важливий етап державного архів-
ного будівництва і стало б гідним внеском у вивчення історії архівної 
справи в Україні – справи, якій самовіддано служив Олександр Георгі-
йович Мітюков.

1 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, 
оп. 62, спр. 4240, арк. 197 зв. – 204.

2 Там само, арк. 205–211.



ОСОБИСТОСТІ214

3 Рабочий класс Украины в борьбе за развитие промышленности. – К., 
1965.

4 Архіви України. – 1970. – № 5. – С. 3–5.
5 Архівні установи України. Довідник. Т. І. – К., 2005. – С. 129.
6 Архіви України. – 1974. – № 2. – С. 4.
7 Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 145, 156, 816.
8 Архіви України. – 1981. – № 1. – С. 4.
9 Нариси історії архівної справи в Україні. – К., 2002. – С. 480.

10 Архіви України. – 1974. – № 2. – С. 10; 1981. – № 6. – С. 13.
11 Государственные архивы Украинской ССР: справочник. – К., 1988.
12 Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.). Біобібліографічний довідник. – К., 

2007. – С. 519.
13 Нариси історії архівної справи в Україні. – С. 483.
14 Архіви України. – 1974. – № 2.
15 Архіви України. – 1974. – № 2. – С. 8–9.
16 Інститут історії НАН України. 1936–2006. – К., 2006. – С. 29.
17 Нариси історії архівної справи в Україні. – С. 503, 507.
18 Там само. – С. 523.
19 Олександр Мітюков: бібліографічний покажчик. До 80-річчя від дня 

народження. – К., 2002. – 66 с.
20 Мітюков О. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917–1973. – 

К., 1975.
21 Нариси історії архівної справи в Україні. – С. 531.
22 Там само. – С. 481.
23 Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-

надського, ф. НБУВ, оп. 3 зв., спр. 808, арк. 1–60.

Освещается жизненный путь Александра Георгиевича Митюкова – вы-
даю щегося организатора архивного дела в УССР 1970–1980-х годов, его дея-
тельность, направленная на развитие материально-технической базы госу-
дар ственных архивов, обеспечения их квалифицированными кадрами, на 
со вер шенствование архивных технологий, публикацию исторических источ-
ников, расширения международных связей отрасли. 

ключевые слова: А. Г. Митюков; Главархив; государственные архивные 
учреждения; архивные хранилища; страховой фонд документов; публикация 
исторических источников; кадровый состав.

the is highlighted the life and career of oleksandr Heorhiyovych Mityukov – 
the great developer of the archival affairs in USSR during 1970-1980, his activity 
directed to the development of the technical basis of the State archives; to the pro-
viding with the qualified employees; to the improvement of the archival technolo-
gies; the publication of the historical sources; the development of the international 
relations.

Keywords: o. H. Mityukov; Golov-Archives; the State archival institutions; 
the archival repositories; the insurance fond of documents; the publication of his-
torical sources; the personnel.
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т. о. ємельяНова*

міжНародНа Науково-практичНа коНфереНція
“Нове життя – старому кіНо”

23–24 травня 2013 року відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція “Нове життя – старому кіно”, яка проводилася в Україні 
вперше. Захід відбувся в Центрі науки і культури Росії у м. Києві в 
рамках цьогорічного ХIІ Київського міжнародного фестивалю докумен-
тальних фільмів “Кінолітопис-2013”, заклавши, так би мовити, першу 
цеглину в архівно-просвітницький напрямок кінофоруму. Ініціатором і 
організатором конференції став Центральний державний кінофотофо-
ноархів України імені Г. С. Пшеничного, найбільший в Україні центр 
зберігання вітчизняної і зарубіжної документальної кіноспадщини.

Конференція об’єднала учасників та гостей з України, Білору-
сі, Росії та Німеччини. В її роботі взяли участь керівники й провідні 
спеціалісти спеціалізованих архівів, Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства, компаній-виробників 
кінопродукції, постачальників професійного обладнання, а також заці-
кавлені у збереженні цього надзвичайно важливого сегменту світової 
культурної спадщини.

Обговорювались питання забезпечення збереженості та доступу до 
архівних кінодокументів, використання у сучасній кінодокументалісти-
ці та наукових дослідженнях інформації, яка міститься в кінодокумен-
тах; обговорення механізму взаємодії архівів і кіновиробників у сфері 
збереження та спільного використання кінематографічного докумен-
тального надбання; відбувся обмін досвідом щодо використання інно-
ваційних технологій у реалізації проекту “Нове життя – старому кіно”.

Програма конференції передбачала пленарне засідання та ретро-
спективний показ архівного кіно, присвячений 70-й річниці закінчення 
Другої світової війни.

Відкрив засідання перший заступник Голови Державної архівної 

* Ємельянова Тетяна Олександрівна – кандидат історичних наук, заступ-
ник директора ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.

© Т. О. Ємельянова, 2013
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служби України, кандидат історичних наук Віктор Воронін. Звернув-
шись із вітальним словом до учасників, він підкреслив актуальність та 
своєчасність проведення такої конференції та побажав плідної праці.

Директор Центрального державного кінофотофоноархіву Украї-
ни імені Г. С. Пшеничного, заслужений працівник культури України 
Ніна Топішко у вітальному слові зазначила, що одну з головних цілей 
конференції вона вбачає у створенні умов для розвитку творчих і про-
фесійних контактів українських і зарубіжних установ та організацій, 
розширення міжнародної співпраці через міжархівні проекти, такі, як 
віртуальна реконструкція розосереджених кінодокументальних комп-
лексів різної тематики, що в свою чергу сприятиме справі збереження 
кіноархівів та наданню до них доступу.

На пленарному засіданні 23 травня 2013 р. із доповідями висту-
пили: головний спеціаліст Російського державного архіву кінофотодо-
кументів Ірина Князькова, режисер і продюсер компанії “Техномедіа” 
Олег Павлюченков, заступник директора установи “Білоруський дер-
жавний архів кінофотофонодокументів” Олена Гриневич, заступник 
директора Центрального державного кінофотофоноархіву України іме-
ні Г. С. Пшеничного Тетяна Ємельянова, перший заступник Голови 
Державної архівної служби України, кандидат історичних наук Віктор 
Воронін, аспірантка Миколаївського державного університету імені 
В. Сухомлинського Анжела Фесенко.

Перший заступник Голови Державної архівної служби України Віктор Воронін 
відкриває міжнародну науково-практичну конференцію

“Нове життя – старому кіно”.
Київ, 23 травня 2013 р. Од. обл. 6890.
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Ірина Князькова у своїй доповіді “Дослідження, науково-технічна 
реставрація і друге життя ранніх кінодокументів із зібрання Російсько-
го архіву кінофотодокументів” повідомила, що російським колегам вда-
лося повернути до життя 217 німих і звукових номерів журналу “Со-
ціалістичне село” за 1929–1938 рр., які відображають науково-технічні 
досягнення в сільському господарстві. Частково або повністю віднов-
лено кіножурнали “Кіноправда”, “Кінотиждень” “Держкінокалендар” 
і “Совкіножурнал” (декілька сотень номерів), а також перемонтовані 
фільми Д. Вертова “Історія Громадянської війни”, “Річниця революції”. 
Найбільшим комплексом архівних кінодокументів, що зазнали рекон-
струкції, стали дореволюційні зйомки. На даний час відновлено і опи-
сано більше половини дореволюційної кінохроніки.

Особливу увагу привернув виступ українського режисера і продю-
сера компанії “Техномедіа” Олег Павлюченкова, у якому йшлося про 
нові вітчизняні технології реставрації кінодокументів при використанні 
їх у нових кінопроектах. Завдання оцифровування оригінального кіно-
зображення архівних кінодокументів з метою реставрації вирішують за 
допомогою фільм-сканера. Як зазначив доповідач, характерною осо-
бливістю технології реставрації є її тривалість у межах однієї сцени 
(плану) кіно, а також повне збереження вихідного зображення.

Красномовною ілюстрацією до його повідомлення став показ 
п’ятнадцятихвилинного ролика, що продемонстрував технічні можли-

Під час пленарного засідання конференції в приміщенні
Центру науки і культури Росії у м. Києві.

23 травня 2013 р. Од. обл. 6878.
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вості цифрового відновлення і колоризації кінохроніки та переконливо 
засвідчив, що саме такі проекти дійсно здатні повертати життя старому 
кіно. В презентаційному ролику були представлені фрагменти з пер-
шої колоризованої документальної опери вітчизняної кінохроніки часів 
Другої світової війни “Колір часу – Війна”.

Наступною до виступу була запрошена заступник директора Біло-
руського державного архіву кінофотофонодокументів Олена Гриневич, 
яка ознайомила учасників конференції з основними результатами ді-
яльності білоруських колег щодо зберігання й реставрації кінодоку-
ментів. Доповідач наголосила, що цей архів – єдине в Республіці Бі-
лорусь державне сховище аудіовізуальних документів, у фондах якого 
зосереджено понад 38,5 тис. одиниць зберігання кінодокументів. Для 
підтримки необхідного температурно-вологісного режиму зберігання 
кінодокументів Інститутом БілНІІС проведено аналіз теплозахисних 
якостей конструкцій сховищ. На його підставі у сховищах здійснено 
заміну обладнання для кондиціювання і вентиляції повітря для сис-
теми децентралізованого оброблення повітря. 2003 р. в архіві введе-
но в експлуатацію автоматичну систему кондиціювання повітря типу 
“Carrier”. Встановлено кондиціонери, які є сплітсистемами і призначені 
для під’єднання до системи повітроводів.

Найбільш перспективним способом збереження кінодокументів, на 
думку пані Гриневич, є оцифровування. З 2008 р. в архіві поки що здій-

Виступ директора Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного Н. О. Топішко.

Од. обл. 6898.
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снюється оцифровування лише одного з елементів комплекту кінодоку-
мента – магнітних фонограм. Однак уже найближчим часом планується 
придбання відповідного обладнання за Державною програмою “Архіви 
Білорусі” на 2011–2015 рр. для оцифровування позитивів і негативів.

Центральний державний кінофотофоноархів України імені 
Г. С. Пшеничного активно працює в напрямі збереження кінематогра-
фічної спадщини, про що на конференції детально розповіла заступник 
директора Тетяна Ємельянова. У своєму виступі “Доступ до архівних 
кінодокументів в епоху цифрових технологій: український досвід” 
вона відзначила, що довгострокова доступність цієї категорії докумен-
тів призводить до морального й фізичного старіння відтворювальної 
техніки. Тетяна Ємельянова висловила переконання, що використання 
технології оцифровування кінодокументів дозволяє поєднувати задо-
волення потреб наших сучасників в інформації, зосередженій у кіно-
джерелах, з головною метою архівістів – забезпечити збереженість цих 
джерел для майбутніх поколінь. Так, нині в архіві оцифровано 1171 
кінодокументів, що становить близько 10 % обсягу всього фонду цих 
документів.

Одночасно архів реалізує проект зі створення анотованих каталогів 
кінодокументів, електронні версії яких представлені на веб-сайті уста-

Учасники конференції (зліва направо): Олена Гриневич,
заступник директора Білоруського державного архіву кінофотофонодокументів,

Ірина Князькова, головний спеціаліст Російського державного архіву 
кінофотодокументів, Людмила Іноземцева, головний спеціаліст

Російського державного архіву кінофотодокументів. Од. обл. 6900.
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нови. Ці довідники подають вичерпну інформацію про весь комплекс 
кінодокументів за 1896−1975 рр., розкривають фонди архіву як націо-
нального фільмосховища, сприяють оперативному пошуку необхідної 
документної інформації. Серед інших цікавих починань – створення 
електронного каталогу кінодокументів. 

На необхідності пошуку та залучення до наукового обігу не відо-
мих досі аудіовізуальних джерел, зокрема кінодокументів, наголосив 
перший заступник Голови Державної архівної служби України, канди-
дат історичних наук Віктор Воронін. У своїй доповіді “Використання 
архівних кіно- та фотодокументів у вивченні питань розвитку нагород-
ної системи СРСР, УРСР і незалежної України” він зазначив, що цей 
інформаційний ресурс до сьогодні практично залишається поза увагою 
дослідників вітчизняної фалеристики. Однак в умовах сучасного стану 
інформатизації суспільства та зрослого візуального впливу на свідо-
мість людини актуальним є використання кінодокументів як історично-
го джерела, здатного в динаміці відображати недоступну традиційним 
джерелам дійсність.

Його підтримала аспірантка Миколаївського державного універси-
тету імені В. Сухомлинського, автор кіноциклу “Архівні історії” Анже-
ла Фесенко, яка розповіла про використання перших кіно- та фотодоку-
ментів, що зберігаються у фондах Державного архіву м. Севастополя, 
в сучасних документальних фільмах. Виступ доповідачки супроводжу-

Доповідь головного спеціаліста Російського державного архіву
кінофотодокументів Ірини Князькової.

Од. обл. 6908.
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вався демонстрацією відповідно до заявленої теми окремих фрагментів 
із кінострічки “Оборона Севастополя” (1911 р.) – першого докумен-
тально-ігрового фільму про Кримську (Східну) війну 1853–1856 рр.

Наприкінці пленарного засідання за результатами доповідей від-
булась дискусія та обмін думками щодо перспектив “нового життя” 
архівних кінодокументів. Виступи учасників дискусії засвідчили не-
обхідність об’єднання зусиль державних, архівних установ і закладів 
культури з метою збереження національної і світової кіноспадщини, 
надання широкого доступу до неї; просування і розвитку інформацій-
них та комунікаційних технологій у цій сфері; розширення міжнарод-
ної співпраці. В цілому конференція продемонструвала важливість і 
своєчасність порушених на ній питань. Учасники конференції ухвали-
ли: проводити Міжнародну конференцію кіноархівів світу щорічно в 
рамках Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів 
“Кінолітопис”.

Другий день (24 травня) конференції передбачав ретроспективний 
показ архівного кіно, присвячений 70-й річниці закінчення Другої сві-
тової війни; захід відбувся у кінозалі Центру науки і культури Росії у 
м. Києві.

Як зазначила перед початком кінопоказу директор Центрального 
державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Ніна 
Топішко, головна ідея заходу – продемонструвати широкому загалу 
кращі воєнні та антивоєнні твори вітчизняного та зарубіжного кінема-

Доповідь виголошує режисер і продюсер компанії “Техномедіа”
Олег Павлюченков. Од. обл. 6910.
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тографа, орієнтовані не тільки й не стільки на видовищність, скільки 
на загальнолюдські, гуманістичні проблеми: цінність людського життя, 
доля простого солдата на війні, відповідальність за себе і за суспіль-
ство.

Глядачам були показані фільми “Квітуча юність” (1939, реж. 
О. Мед ведкін), фільм-кінолітопис про наслідки нацистської окупації 
м. Керчі та його передмість у жовтні – грудні 1941 р. “Про Керч” (1941, 
реж. В. Ми трофанов), про історію численних воєнних конфліктів, через 
які пройшла Росія в ХХ ст. “eт Cetera ...” (2000, реж. А. Осипов), надані 
Російським державним архівом кінофотодокументів.

Програму кінострічок Білоруського державного архіву кінофо-
тофонодокументів становили фільми “Рельсова війна. Три удари” 
(1983, реж. Вейнерович), “Трофей сержанта Богомолова” (2011, реж. 
А. Алай) – про долю ветерана Великої Вітчизняної війни, фотографа-
аматора Олексія Богомолова та історію однієї з його світлин – “Ніка”.

До кінопрограми Центрального державного кінофотофоноархіву 
України імені Г. С. Пшеничного ввійшли документальні фільми: “По-
двиг” (1975, реж. Ф. Соболєв) – про історію встановлення особи солда-
та за фронтовим фото, опублікованим у книзі маршала СРСР Г. Жукова 
“Спогади і роздуми”; “Микола Биков. Фронтовий оператор” (1988, реж. 
О. Коваль) – про фронтового кінооператора М. Бикова, який загинув у 
квітні 1945 року під час звільнення Польщі.

Після завершення показу архівного кіно відбулося обговорення 
конкурсної програми. Учасники конференції були одностайні в тому, 
що тема Другої світової війни не може бути вичерпана рамками цьо-
горічного ретроспективного показу – цей проект повинен мати продо-
вження, адже “відвойовані” у часу метри кіноплівки здатні надихати 
глядача на пізнання минулого й сучасного.
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Ю. с. ковтаНЮк*

XIII міжНародНа коНфереНція архівів
“електроННа докумеНтація та представлеННя 

архівНих матеріалів в іНтерНеті”
із циклу COLLOQUIA JERZY SKOWRONEK DEDICATA

22–23 травня 2013 року відбулася XIII Міжнародна конференція ар-
хівів країн Центральної та Східної Європи “Електронна документація та 
представлення архівних матеріалів в Інтернеті” із циклу Colloquia Jerzy 
Skowronek dedicata (далі – конференція), яка проводилася Генеральною 
дирекцією державних архівів Республіки Польщі та Інститутом наці-
ональної пам’яті Республіки Польщі. Конференція відбувалася у при-
міщенні Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польщі у 
м. Варшава. Крім Польщі та України, у заході взяли участь докумен-
тознавці та архівісти з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Греції, Грузії, 
Естонії, Іспанії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Росії, 
Словенії, Узбекистану, Фінляндії, Хорватії та Чехії – усього близько 
100 учасників із 20 країн. Серед них 5 керівників Національних архівів 
Польщі, Казахстану, Молдови, Узбекистану та Хорватії, а також дирек-
тор Інституту національної пам’яті Республіки Польщі. Як бачимо, за 
географічною належністю країн-учасниць конференції захід вийшов за 
межі Центральної та Східної Європи. Це свідчить про прагнення архі-
вістів з усього світу до співпраці.

На конференції заслухано та обговорено 30 доповідей, які було 
розподілено на 4 секції: “Забезпечення цілісності, автентичності, кон-
фіденційності та доступності електронних документів протягом трива-
лого часу”; “Зміни способу документування діяльності державної ад-
міністрації в цифровому середовищі”; “Архівація Інтернету та архіви” 
та “Сучасні технології та нові можливості використання архівних до-
кументів, створених у традиційній та електронній формах”. Секційні 
засідання відбувалися в одному приміщенні, що дало можливість взяти 
участь у їх роботі всім учасникам конференції.

Від України у конференції взяли участь директор Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
(далі – УНДІАСД) О. Я. Гаранін та заступник директора Централь-
ного державного електронного архіву України (далі – ЦДЕА Укра-
їни) Ю. С. Ковтанюк. Директор УНДІАСД виступив на 4-ій секції з 
доповіддю “Українська практика використання архівних документів, 

© Ю. С. Ковтанюк, 2013

* Ковтанюк Юрій Славович – кандидат історичних наук, заступник 
директора Центрального державного електронного архіву України.
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створених у традиційній та електронній формах”, заступник директо-
ра ЦДЕА Украї ни – на 1-ій секції з доповіддю “Особливості техноло-
гії постійного зберігання електронних документів та доступу до них 
в архівах України”. Особлива увага у доповіді Ю. С. Ковтанюка була 
приділена створенню технології гарантованого постійного зберігання 
електронних документів шляхом створення їх паперових примірни-
ків, яку запропоновано у проекті нормативно-правового акту Украї-
ни “Порядок роботи з електронними документами та їх підготовки до 
передачі на архівне зберігання”1, що було підготовлено Державною 
архівною службою України на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р “Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування 
в Україні”2. Нині проект Порядку відправлено Міністерством юстиції 
України на погодження з відповідальними виконавцями. Крім доповіді, 
українські вчені мали змогу озвучити повідомлення щодо обґрунтуван-
ня віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного 
архівного фонду, технології пошуку архівних електронних матеріалів 
та надання доступу до них. Доповіді українських архівістів викликали 
великий інтерес серед учасників конференції та жваво обговорювалися 
як на засіданнях, так і у перервах між ними.

З вітальними словами під час відкриття Конференції виступають:
Генеральний директор державних архівів Польщі професор Владислав Стемпняк 

(ліворуч), та Президент Інституту Національної пам’яті,
доктор Лукаш Каминський.
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З доповіддю виступає директор УНДІАСД О. Я. Гаранін. Праворуч –
директор Білоруського науково-дослідного центру електронної документації

В. Л. Носевич. Ліворуч – заступник директора Бюро поширення та архівування 
документів Інституту Національної пам’яті Польщі Анджей Печунко.

На нашу думку, найбільш цікавими були наступні доповіді:
– “Програма інформатизації Федерального архівного агентства і 

проблеми оцифровки архівних документів” (доповідач – к. і. н., заві-
дувач лабораторії автомати-
зованих архівних технологій 
Всеросійського НДІ докумен-
тознавства та архівної справи 
Юлія Юмашева). Доповідь сто-
сувалася питань історії інфор-
матизації архівної галузі Росії 
(це третя програма3), основних 
складових нової програми ін-
форматизації та Центрального 
фондового каталогу, що нині 
перебуває у тестовому режимі 
експлуатації;

– “Сучасні інформаційні 
тех но логії для подання архівних 
до ку ментів в мережі Інтернет 
(із досвіду федеральних архівів 
Російської Федерації)” (допо-
відач – заступник начальника З доповіддю виступає заступник

директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк.
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відділу автоматизованих архівних технологій Російського державного 
архіву науково-технічної документації Н. В. Гліщінська). У доповіді 
детально представлено досвід державних архівів Росії щодо оцифру-
вання архівних документів, створення різних тематичних колекцій, ав-
томатизації довідкового апарату, організації пошуку архівних докумен-
тів та надання доступу до їх цифрових копій віддаленим користувачам 
за допомогою мережі Інтернет.

– “Співпрацюйте! – Розширення електронних ресурсів з перспек-
тиви користувача” (доповідач – керівник із розвитку Національної 
архівної служби Фінляндії Оути Хупаніітту). Представлено новий по-
гляд на організацію послуг архівів, який ґрунтується на результатах, 
отриманих фінськими архівістами шляхом виявлення нагальних потреб 
користувачів архівів. Як бачимо із назви доповіді, Оути Хупаніітту за-
кликала співпрацювати з користувачами для підвищення якості послуг 
та надання саме тих послуг, що потрібні користувачеві. Слід зазначити, 
що основою для розвитку подібної гнучкої системи архівних послуг 
стала нова процесно-орієнтовна модель архівного описування докумен-
тів, що нині активно впроваджується у Національних архівах Фінляндії 
та Швеції у рамках проекту AHAA (Проект розвитку методів архівного 
описування)4;

У президії під час проведення другої частини четвертої сесії зліва направо: 
заступник начальника відділу автоматизованих архівних технологій Російського 

державного архіву науково-технічної документації Н. В. Гліщінська
та завідувач лабораторії автоматизованих архівних технологій

Всеросійського НДІ документознавства та архівної справи Ю. Ю. Юмашева.
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– “Віддалений доступ до 
архівних документів – досвід 
та перспективи” (директор На-
ціонального цифрового архіву 
Польщі, доктор Войцех Возь-
няк). Директор Національного 
цифрового архіву Польщі допо-
вів про досвід архівістів швид-
кісного та якісного сканування 
мікрофільмів з копіями архівних 
документів за допомогою спеці-
ального обладнання (2 млн. циф-
рових копій за рік). Також ціка-
вою є практика співпраці з усіма 
охочими через портал архіву в 
Інтернеті з метою отримання відомостей про документи, яких не ви-
стачає для їх повного описування. На прикладі оцифрованих фотодоку-
ментів, які знаходяться у вільному доступі, всім охочим надана можли-
вістю надсилати їх описання. Це дозволило польським архівістам після 
перевіряння надісланої інформації про документи уточнити описання 
низки фотодокументів. Крім того, це дало можливість скористатися 
підтвердженою інформацію для описування інших фотодокументів, що 
також стосуються до того місця, подій та осіб, що були зафіксовані на 
документах, які були надані в доступ на порталі Національного цифро-
вого архіву Польщі.

Також серед інших слід відзначити доповіді співробітників Інсти-
туту національної пам’яті Республіки Польщі:

– “Електронна система доступу до документів з фондів Інститу-
ту національної пам’яті” (директор Бюро поширення та архівування 
документів (далі – БПАД) доктор Рафал Лескевич). Директор БПАД 
Інституту національної пам’яті Республіки Польщі представив тери-
торіально розгалужену структуру Бюро, розповів про координацію 
роботи його регіональних відділень та поділився досвідом створення 
централізованого “цифрового архіву” про реабілітованих осіб, що по-
страждали внаслідок прорадянського режиму у Республіці Польщі. Та-
кож доктором Рафалом Лескевичем було оприлюднено інформацію про 
архів цифрових документів сучасних суспільних та політичних діячів 
Польщі. Доступ до документів зазначених архівів вільний. Особливіс-
тю доступу є те, що його може отримати будь-який громадянин Польщі 
без зазначення причини запиту інформації;

– “Електронні бази даних Служби безпеки. Записи з щоденника 
повсякденного досвіду при здійсненні проекту з впровадження даних” 
(начальник відділу електронних ресурсів БПАД Мариуш Квасняк). У 

Співробітник Національної архівної 
служби Фінляндії Оути Хупаніітту.
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доповіді було представлено проект щодо оцифрування документів з об-
меженим доступом Міністерства внутрішніх справ Польщі. Зазначені 
документи відносяться до оперативної роботи слідчих органів стосовно 
опозиційних політичних діячів XX ст., інформація яких зберігається на 
плівкових носіях інформації. Їх збереженість знаходиться під загрозою 
внаслідок відсутності робіт, що повинні бути організовані для зазначе-
них типів носіїв інформації. Інститут національної пам’яті Республіки 
Польщі вже знайшов у Сполучених штатах Америки необхідне облад-
нання для опрацювання плівкових носіїв, але поки що не досяг від-
повідної домовленості з Міністерством внутрішніх справ Польщі про 
доступ до зазначених документів для їх оцифрування. Перемови три-
вають майже рік;

– “Що відбувається насправді? Цифровий архів Інституту націо-
нальної пам’яті” (заступник директора БПАД Анджей Печунко). У до-
повіді розкрито загальну структуру інформаційної системи Інституту 
національної пам’яті та викладено концептуальний підхід до її розви-
тку. Без сумніву, представлений досвід заслуговує поглибленого ви-
вчення, оскільки часу, який було надано доповідачеві, вистачило лише 
на оголошення загального підходу та демонстрації основних складових 
системи.

Слід зазначити, що доповіді представників архівів Естонії, Латвії, 
Литви, Німеччини, Польщі та Хорватії про системи зберігання доку-
ментів в електронній формі та надання доступу показали, що в ціло-

Директор Національного цифрового архіву Польщі,
доктор Войцех Возьняк.
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му архівісти напрацювали спільні засади для підготовки документів до 
передачі на архівне зберігання, визначення їх справжності, створення 
довідкового апарату, надання доступу до них. Майже всі представлені 
проекти архівних систем побудовані на застосуванні форматів довго-
тривалого зберігання даних, електронних підписів, зокрема електрон-
них цифрових підписів, XML-технологій для обміну задокументованої 
інформації та метаданих, а також централізованому довідковому апа-
раті у відповідності до Загального міжнародного стандарту архівного 
описування ISAD(G), що дозволяє інтегрувати відомості про архівні 
фонди будь-якого масштабу та організовувати на підставі отриманого 
довідкового ресурсу швидкий пошук у його межах, у тому числі повно-
текстовий. Зауважимо, що зазначений стандарт гармонізовано в Укра-
їні у Національному стандарті ДСТУ 4331:2004 “Правила описування 
архівних документів”5.

Неабиякий інтерес в архівному середовищі викликає питання від-
даленого доступу до архівних документів. Декілька країн представили 
проекти, що на практиці реалізують такий доступ: зазначені вище до-
повіді Войцеха Возьняка (Польща), Рафала Лескевича (Польща), На-
талії Гліщинської (Росія), а також “Єдина система online-доступу до 
традиційних та електронних архівних документів Естонії” (доповідач – 
директор Цифрового архіву Естонії Лаури Лехт), “Хорватське архівна 
спадщина он-лайн-інтеграція послуг науково-довідкового апарату че-

Представники Національного архіву Словенії (зліва направо):
Юдита Месарич та Тетяна Хайтник.
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рез національну систему архівної інформації” (доповідач – директор 
державних архівів Хорватії Влатка Лемич), “Віддалений доступ до ар-
хівної інформації: як відповісти на виклик часу” (доповідач – В. Л. Но-
севич, Білорусь), “Доступ до архівних документів, створених у тради-
ційній та електронній формах” (доповідач – співробітник Національних 
архівів Республіки Чехія Павел Куглер).

Жваве обговорення учасників Конференції викликали наступні пи-
тання:

– Веб-сайти – об’єкт дослідження архівознавства чи бібліотеко-
знавства? Чи повинні архіви взагалі займатися зберіганням таких ін-
формаційних об’єктів? Чи цим повинні займатися виключно бібліоте-
ки? Природно, що таке питання виникло після доповіді “Довгострокове 
збереження веб-сторінок: аналіз ситуації у Словенії (доповідачі – пред-
ставники Національного архіву Словенії Тетяна Хайтнік та Юдіта Ме-
сарич. Найбільш активну участь у дискусії навколо цього питання взя-
ли В. Л. Носевич та Ю. С. Ковтанюк;

– Доступ до архівних документів повинен бути платним чи ні? 
Це питання було порушено В. Л. Носевичем, директором Білорусько-
го науково-дослідного центру електронної документації, який вважає, 
що такі послуги не повинні оплачуватися, але зауважив, що за гроші 
платників податків, на які утримуються державні архіви, архівними 
документами користується лише незначна частина населення. На його 
думку, це питання особливо загострюється в умовах збільшення об-
сягів генеалогічних досліджень приватного характеру. Заступник Ге-
нерального директора державних архівів Польщі Анджей Биернат теж 
погодився, що послуги повинні бути безплатними. Він висловив дум-
ку, що інакше це може перешкодити доступу до архівних документів 
нових користувачів, що зацікавлені у вивчені історії, зокрема емігран-
тів. Нами була висловлена думка щодо роботи дослідників-науковців, 
що опрацьовують великі обсяги інформації з архівних документів та 
оприлюднюють результати цієї роботи в наукових виданнях. Хоча така 
форма ознайомлення з архівними документами відбувається через осо-
бистий погляд дослідника, все ж таки значно розширює коло користу-
вачів інформацією архівних документів, зважаючи на наклад наукових 
видань та їх популярність в науковому середовищі. Цю позицію під-
тримала Ю. Ю. Юмашева (Росія); 

– Чи повинні архіви взагалі дбати про розширення послуг щодо 
надання доступу до архівних документів та популяризації інформації 
архівних документів? Таке загальне питання виникло після доповідей 
“Електронні документи та державна адміністрація: модель співробіт-
ництва у суспільстві цифрової інформації (доповідач – працівник Цен-
тральної служби Генеральних державних архівів Греції Елени Мамма), 
“До створення е-Уряду 2.0 – перехід від традиційного діловодства до 
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вишуканих е-послуг” (доповідач – головний спеціаліст департаменту 
Формування Національних архівних ресурсів Головного управління 
Державного архіву Республіки Польщі Казимеж Шмидт) та “Архіви та 
електронний уряд” (доповідач – директор департаменту Формування 
Національних архівних ресурсів Головного управління Державного ар-
хіву Республіки Польщі доктор Єва Перлаковська). В цілому учасники 
конференції висловлювали спільну думку, що архіви повинні дбати про 
розширення послуг, які вони надають населенню, бізнесу та держав-
ним органам. Це є підґрунтям для повноцінної участі архівної галузі у 
процесі електронного урядування. Як зауважив Генеральний директор 
“Узархів” Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєв, таке ставлення дер-
жавних архівів до спектру власних послуг повністю відповідає міжна-
родним моделям взаємодії G2С (Government to Citizen) – “уряд для гро-
мадянина”, G2B (Government to Business) – “уряд для бізнесу” та G2G 
(Government to Government) – “уряд для уряду”, які є невід’ємними 
складовими електронного уряду та процесу побудови суспільства з ви-
соким рівнем інформатизації. На подібних засадах з урахуванням ви-
мог міжнародного стандарту ISAD(G) побудовано Іспанський архівний 
веб-портал, про створення та організацію роботи якого розповів голова 
підрозділу з питань сфери інституційних відносин порталу іспанських 

Під час виступу працівника Центральної служби Генеральних державних архівів 
Греції Елени Мамма. Праворуч: директор департаменту

Формування Національних архівних ресурсів Головного управління Державного 
архіву Республіки Польщі доктор Єва Перлаковська.
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архівів Генеральної дирекції державних архівів Міністерства культури 
Іспанії Алфонсо Санчез Маирена у своїй доповіді “Архіви ближче до 
громадян. Досвід проекту PAReS. Іспанський архівний веб-портал”.

За результатами конференції можна зробити наступні висновки: 
подібні заходи засвідчують високий рівень обміну досвідом архівістів 
різних країн, що є підґрунтям для покращення їх взаємодії з метою 
збільшення обсягів інформації документів, що надається користува-
чам за допомогою інформаційних технологій, зокрема забезпечення 
їх віддаленого доступу; українські фахівці демонструють високий тео-
ретичний рівень підготовки, до них прислухаються, оскільки вони по-
рушують важливі питання, які не завжди є очевидними для тих, хто 
займається суто практичною реалізацією документаційних процесів; 
позиція українських архівістів щодо створення паперових примірни-
ків електронних документів тривалого (понад 10 років) та постійно-
го термінів зберігання як технології їхнього гарантованого постійного 
зберігання є найбільш результативною, особливо в умовах відсутності 
постійного потужного фінансування архівної галузі для вирішення за-
вдань її інформатизації. Усі представлені проекти архівного зберігання 
документів в електронній формі потребують значно більшого фінан-
сування на відміну від витрат на створення та зберігання примірників 
електронних документів з паперовими носіями інформації.

Генеральний директор “Узархів” Республіки Узбекистан
А. Х. Абдуллаєв під час обговорення чергового питання.
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На жаль, в архівній практиці України відсутні масштабні проек-
ти щодо організації оцифрування архівних документів, зберігання до-
кументів в електронній формі, створення галузевої пошукової систе-
ми та надання доступу до документів в електронній формі, зокрема 
віддаленого. Тому для нас був би корисний досвід роботи архівістів 
інших країн, що відвідують подібні заходи. Таке становище склалося 
через відсутність в останні роки фінансування проектів (програм) з ін-
форматизації архівної галузі у всіх напрямах діяльності. Однак без ін-
форматизації архівної галузі України на належному рівні з часом буде 
спостерігатися збільшення “цифрового розриву” між архівами Укра-
їни та архівами тих держав, у яких інформатизація архівної галузі є 
невід’ємною складовою загальнодержавних програм інформатизації. За 
цих умов архіви України можуть залишитися поза межами світового 
цифрового інформаційного середовища.

За результатами роботи заходу Генеральний директор польських 
державних архівів Владислав Стемпняк запропонував винести на об-
говорення наступної конференції, яку планується провести у 2014 році, 
питання експертизи цінності електронних документів та їх знищення. 
Учасники конференції підтримали цю пропозицію.

Під час заключної частини конференції (зліва направо):
Голова підрозділу з питань сфери інституційних відносин Порталу Іспанських 
архівів Генеральної дирекції державних архівів Міністерства культури Іспанії 

Алфонсо Санчез Маирена, начальник Управління архівами і документації
Комітету інформації й архівів Міністерства культури
та інформації Республіки Казахстан Исахан Газиза.
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докумеНтальНе 
видаННя про долі євреїв 

миколаївщиНи
в роки війНи

Судьбы евреев Николаевщины в 
период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) / под ред. М. Д. Голь-
денберга. – Николаев : Изд. П. Н. Шам-
рай, 2013. – 408 с.

Книга “Судьбы евреев Нико-
лаевщины в период Великой Отече-
ственной войны (1914–1945 гг.)” – 
спільне видання Державного архіву 
Миколаївської області, Миколаїв-
ського товариства єврейської куль-
тури та Миколаївського комплек-
су Національного університету 
“Одеська юридична академія”, що стало новим кроком у висвітленні 
долі українського єврейства у переламний період світової історії.

Ідея створення цієї книги була підтримана відомим ізраїльським іс-
ториком й суспільним діячем та координатором програм Міжнародної 
фундації “Джойнт” в СНД Аароном Вайсом, а також керівником про-
екту увічнення імен євреїв, що загинули під час Голокосту на території 
СРСР, при музеї-архіві Яд Вашем Борисом Мафциром, які виявили зна-
чну увагу до діяльності авторського колективу в процесі створення та 
упорядкування книги. 

Видання праці стало можливим завдяки виграшу гранту на публі-
кацію досліджень з історії єврейських громад у країнах СНД, запро-
вадженого Центром наукових працівників і викладачів іудаїки у ВНЗ 
“Сефер” (РФ, Москва) та Американським єврейським об’єднаним роз-
подільним комітетом “Джойнт” (США). Значна частина фінансування 
одержана також за рахунок ґранту, наданого Миколаївському товари-
ству єврейської культури Міжнародним фондом підтримки проектів у 
сфері освіти і видавництва “natan” (США, Нью Йорк).

Публікація книги здійснена в рамках міжнародного проекту “Істо-
рія єврейських общин”. Доктор Аарон Вайс, який дав високу оцінку 
виданню, цілком влучно наголосив, що викладені у книзі трагічні події 

* Чайковський Анатолій Степанович – доктор історичних наук, професор.

© А. С. Чайковський, 2013
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Голокосту не вирвані із загального контексту історії єврейського на-
селення конкретного регіону (в данному випадку Півдня України), що 
буває одним із суттєвих недоліків значної частини українських дослі-
джень з даної проблематики.

Справді, у розглянутій праці, натхненником та головним редакто-
ром якої став голова Миколаївського товариства єврейської культури 
М. Д. Гольденберг, події 1941–1945 рр., подані на ґрунті попереднього 
розвитку єврейської громади Миколаївщини, відбивають своєрідність 
її існування по Другу світову війну включно. В опублікованих матері-
алах зазначено вплив особливостей встановленого в регіоні окупацій-
ного режиму на кількісні показники людських втрат серед єврейського 
населення (у цілому на території області загинуло близько 200 тисяч 
євреїв). 

У книзі багато що зроблено вперше. Вперше зібрано воєдино вели-
кий масив документів, матеріалів, спогадів і досліджень про долю єв-
рейського населення Миколаївської області періоду Великої Вітчизня-
ної війни. Вперше публікуються найбільш повні списки євреїв – жертв 
акцій масового знищення, що проводилися німецько-румунськими оку-
пантами на території Миколаївщини (окремо представлені дані по кож-
ному району), а також в’язнів концтаборів і гетто й осіб, депортованих 
на примусові роботи. Вперше подано зведений реєстр місць масових 
розстрілів євреїв на території області. Колектив авторів і укладачів 
вперше в історії подібних публікацій висвітлив не лише трагічну долю 
єврейського населення окупованих територій, а насамперед участь 
представників єврейського народу у захисті рідної землі від фашист-
ських загарбників на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
рр. У книзі опублікований список євреїв Миколаївщини, загиблих на 
фронтах Великої Вітчизняної війни, спогади учасників війни.

Вступний розділ книги послідовно розкриває історію формування 
єврейської спільноти регіону з часів початку освоєння й заселення Пів-
дня України наприкінці XVIII ст. і до кінця 30-х років ХХ ст.

Найбільший за обсягом розділ книги висвітлює трагічні події Го-
локосту, які мали місце на землях, територіально належних до сучас-
ної Миколаївської області. Основною у розділі є фундаментальна гла-
ва, в якій на підставі численних документів, статистичних матеріалів, 
спогадів та інших джерел розкриваються основні етапи реалізації на-
цистської програми “остаточного вирішення єврейського питання”, що 
мали місце на території Миколаївщини. Підкреслено, що визначальною 
специфічною рисою цих трагічних подій було перебування території 
області у складі двох окупаційних зон – німецької (Генеральний округ 
“Миколаїв” Рейхскомісаріату “Україна”) та румунської (Трансністрія); 
динаміка та зміст у межах обох окупаційних зон були різними. Якщо 
у німецькій зоні окупанти розпочали тотальне знищення місцевого єв-
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рейського населення у перші місяці окупації, внаслідок чого до зими 
1941 р. більшість євреїв у цьому регіоні було знищено, то в румунській 
зоні знищення євреїв тривало довше і без методичності й організова-
ності, характерної для німецьких окупантів. Попри це, кількість зни-
щених євреїв у румунській зоні переважала, оскільки саме у Західно-
му Прибужжі румунська влада створила табори для знищення євреїв, 
які депортувалися сюди з Одещини, Буковини та Бессарабії. Внаслідок 
цього кількість євреїв, знищених окупантами у межах сучасної Мико-
лаївщини, була значно більшою, ніж загальна кількість єврейського на-
селення, яке мешкало у регіоні до початку військових дій. У розділі 
подано найповніший документально підтверджений нині список євре-
їв, які загинули у період окупації. Також представлені відомості про 
осіб, що перебували у полоні та на примусових роботах і були в`язнями 
концтаборів; укладено реєстр місць масового знищення єврейського 
населення у межах області.

Виправданим є концептуальний підхід авторського колективу 
щодо ролі українського єврейства у військових діях. В українській іс-
торіографії останніх двох десятиліть сформувався хибний стереотип, 
що єврейське населення України під час війни було виключно жертвою 
трагічних подій Голокосту. Однак такі оцінки є надто однобічні і не 
відповідають історичній правді, оскільки євреї брали активну участь 
у військових діях на фронтах, були учасниками підпільного-партизан-
ського руху проти окупантів. У книзі ретельно зібрано свідчення та 
спогади ветеранів війни, у історичному нарисі висвітлено їх участь у 
бойових діях, подано списки загиблих на фронті. 

Понад 100 сторінок книги займає розділ, де подано матеріали Дер-
жавного архіву Миколаївської області, Центрального архіву Міністер-
ства оборони Російської Федерації, Центрального Воєнно-Морського 
Архіву Російської Федерації та інших архівних установ. Більшість із 
них опублікована вперше, становить велику пізнавальну цінність для 
зацікавленого читача і, безумовно, має викликати значний інтерес у 
майбутніх поколінь дослідників. Зокрема, опубліковано не тільки дані, 
зібрані впродовж 1944–1946 рр. надзвичайною комісією з розсліду-
вання злочинів німецьких і румунських окупантів, але і мало відомі 
широкій громадськості документи румунської окупаційної адміністра-
ції 1941–1944 рр., частина яких вперше введена до наукового оббігу, 
списки євреїв, що перебували у гетто, таборах у сс. Сливине, Голта, 
Врадіївка, Доманівка, Мостове, Богданівка, Карловка, Олександро-Дар-
ське, Криве Озеро, хронологічні довідки про події на території області 
часів окупації тощо.

Виявлення і підготовку документів до публікації здійснено дирек-
тором Державного архіву Миколаївської області к. і. н. Л. Л. Левченко, 
головним спеціалістом, к. і. н. О. В. Серединським, науковим співро-
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бітником, заслуженим працівником культури України Л. С. Климо-
вою. Над укладанням списків і реєстрів також працювали начальник 
відділу інформації і використання документів М. О. Мельник, голов-
ні спеціалісти І. В. Крикалова, Н. П. Нікольчук, провідні спеціалісти 
Ю. А. Бугаєвська, А. В. Яковлева.

У книзі об’єднані дослідження відомих миколаївських науковців та 
краєзнавців к. і. н. В. В. Щукіна, д. і. н. Н. О. Рижевої, к. і. н. Н. В. Су-
гацької, А. М. Павлюка, Л. Б. Ташлай, О. В. Гриневич, Я. Пасика, що 
охоплюють історію єврейської громади Миколаївщини з кінця XVIII ст. 
до трагічних подій Голокосту та самі події.

Автори віддають данину жителям області – представникам інших 
національностей, які ризикуючи життям, рятували євреїв від страшної 
недолі. У книзі наведено список осіб, нагороджених званням “Правед-
ник народів світу”.

У книзі широко використано документальне джерело “живі свід-
чення” – спогади очевидців та учасників подій. 

Книга гарно ілюстрована, авторами ретельно підібрано архівні світ-
лини, музеєм Миколаївського товариства єврейської культури надано 
фотографії ветеранів війни, а також портрети й сімейні фото загиблих 
євреїв, зібрано зображення пам`ятних знаків та меморіалів, спорудже-
них на місцях масового знищення євреїв.

У цілому можна з впевненістю сказати, що книга “Судьбы евреев 
Николаевщины в период Великой Отечественной войны (1914–1945 гг.)” 
як за обсягом, так і за якістю поданого архівного й дослідницького ма-
теріалу, не має аналогів в історії вітчизняного голокостознавства.


