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УдК 005.92:004.63

Ю. і. забеньКО, Ю. с. КОвтанЮК*

КОнЦепЦія планУвання ЖиттєвОГО ЦиКлУ  
елеКтрОнниХ дОКУментів

визначено основні цілі, завдання та шляхи вирішення проблем щодо про-
цесів життєвого циклу електронних документів, зокрема організація роботи з 
електронними документами у діловодстві підприємств, установ та організацій, 
електронного документообігу в україні, підготовка електронних документів 
до передачі на архівне зберігання, приймання-передавання електронних до-
кументів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад, їх 
постійне зберігання, надання доступу до них та забезпечення відтворення до-
кументної інформації.

Ключові слова: електронний документ; життєвий цикл електронних до-
кументів; діловодство; електронний документообіг; створення електронних 
документів; підготовка електронних документів до передачі на архівне збері-
гання; приймання-передавання; облік; архівне зберігання; доступ до електро-
нних документів.

Історія створення “концепції планування життєвого циклу елек-
тронних документів” (далі – концепція) розпочалася з ідеї розглянути 
усе, що стосується електронного документа, в цілому, від його створен-
ня в діловодстві через використання в установі, передавання на архівне 
зберігання і забезпечення його достовірності та доступності інформації 
протягом часу. 

активну роботу над її створенням було розпочато після проведен-
ня науково-практичного семінару “Електронні документи: від створен-
ня до архіву”, який відбувся з ініціативи Державного комітету архі-
вів україни (нині – Державна архівна служба україни), українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 

* Забенько Юрій Іванович – начальник відділу інформаційних технологій 
Державної архівної служби україни.

Ковтанюк Юрій Славович – кандидат історичних наук, заступник 
директора Центрального державного електронного архіву україни.

© Ю. І. Забенько, Ю. С. ковтанюк 2013
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(далі – уНДІаСД) та ЦДЕа україни. Семінар відбувся 7 квітня 2010 р. 
на базі Навчально-методичного комплексу Інституту підвищення ква-
ліфікації Національного технічного університету україни “київський 
політехнічний інститут” за підтримкою Державного комітету інформа-
тизації україни (нині – Державне агентство з питань науки, інновацій 
та інформатизації україни), Головного управління державної служби 
україни (нині – Національне агентство україни з питань державної 
служби), Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
україни, Національної академії наук україни2. На семінар були запро-
шені усі учасники процесів впровадження в україні електронного до-
кументообігу з використанням електронного цифрового підпису. під 
час семінару, що відбувався у форматі вільного обговорення з елемен-
тами мозкового штурму, модератором якого виступив Ю. І. Забенько, 
були розглянуті електронні документи і електронний документообіг у 
цілому в три етапи:

– графічне представлення життєвого циклу електронного докумен-
та від створення до архівного зберігання, усі пов’язані з цим про-
цеси й необхідні складові;

– проблеми, які виникають в процесі руху електронного документа 
у просторі і в часі;

– можливі напрямки вирішення виявлених проблем й усунення не-
гативних факторів.

виникнення частини проблем було зумовлене відсутністю на той 
час продуктивного діалогу між розробниками нормативно-правового та 
технологічного забезпечення процесів електронного документообігу та 
надання послуг електронного цифрового підпису в країні – виробників 
систем електронного документообігу, діловодів установ та організацій, 
спеціалістів у сфері криптографії та електронного підпису й врешті ар-
хівістами, завдання яких – забезпечити постіне зберігання документів і 
можливість їх використання через роки або навіть століття. 

 учасниками семінару було розглянуто проблеми, пов’язані з елек-
тронними документами, змінюваністю форматів електронного цифро-
вого підпису, підготовкою та передаванням електронних документів на 
архівне зберігання, визначенням структури та змісту архівного елек-
тронного документа. На семінарі вперше з боку архівістів було запро-
поновано комплексний підхід до всіх проблем щодо електронних до-
кументів. ключовим моментом стало представлення графічного зобра-
ження життєвого циклу електронних документів – від його створення 
до постійного зберігання та факторів, які можуть впливати на документ 
в процесі його зберігання. Запропонований підхід викликав жваве об-
говорення фахівців у галузі електронного документообігу, послуг елек-
тронного цифрового підпису та електронного урядування (державного 
управління), що представляли науку, бізнес та державний сектор.
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За результатами семінару учасники дійшли згоди, що лише комп-
лексний аналіз усіх процесів, що відбуваються з електронними до-
кументами під час їх життєвого циклу, дозволить відшукати напря-
ми подальшого унормування роботи з електронними документами в 
діловодстві, організації електронного документообігу, національної 
системи послуг електронного цифрового підпису, побудови електро-
нного урядування, надання юридично значущих електронних послуг, 
підготовки електрон них документів до передачі на архівне зберігання, 
їх приймання-передавання до державних архівних установ та архівних 
відділів міських рад від фондоутворювачів, обліку електронних доку-
ментів, їх постійного зберігання та забезпечення доступу до їх доку-
ментної інформації.

уже 9 квітня 2010 р. відбулося позачергове засідання науково-ме-
тодичної ради (далі – НМр) ЦДЕа україни, де розглядалося питання 
уточнення програми дослідження науково-дослідної теми “концепція 
планування життєвого циклу електронних документів та електронних 
інформаційних ресурсів”, обговорення якої було розпочато на поперед-
ньому засіданні НМр ЦДЕа україни, та прийнято рішення повернути-
ся до цього питання після проведення семінару3. керівником розроб-
ки Ю. С. ковтанюком було запропоновано долучити до дослідження 
теми Ю. І. Забенька, який дав свою згоду як член НМр ЦДЕа україни 
від Держкомархіву (нині – укрдержархів). На цьому ж засіданні НМр 
ЦДЕа україни було схвалено програму дослідження теми “концепція 
планування життєвого циклу електронних документів та електронних 
інформаційних ресурсів” для її затвердження директором архіву4.

За результатами дослідження теми у 2010 р. її розробниками було 
запропоновано виключити із дослідження та назви теми електронні ін-
формаційні ресурси.

у 2011 р. проект концепції було надіслано для рецензування до 
понад 40 установ, серед яких було обрано зацікавлені органи держав-
ної влади, наукові та архівні установи україни, зокрема архівне управ-
ління Національного банку україни, а також комерційні підприємства, 
основним напрямом діяльності яких є розробка та впровадження сис-
тем електронного документообігу. За отриманими зауваженнями та 
пропозиціями було створено звід відгуків5, який разом з остаточною 
версією проекту концепції наприкінці 2011 р. було подано на розгляд 
Нормативно-методичної комісії (далі – НМк) Державної архівної служ-
би україни (далі – укрдержархів). протоколом засідання НМк укрдер-
жархіву від 27 грудня 2011 р. № 2 концепцію було схвалено.

концепція створювалась упродовж півтора роки. За цей час вда-
лося сформувати загальне уявлення архівної спільноти щодо подаль-
шого впровадження електронного документообігу, організації роботи 
з електронними документами в діловодстві, їх підготовки до архівного 
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зберігання, а також загальний погляд на архівні процеси щодо елек-
тронних документів, завершуючи їх постійним зберіганням та забезпе-
ченням надання доступу до них (можливістю відтворення інформації). 
Зазначене знайшло своє відображення у концепції, що дало змогу не 
тільки дослідити окремі процеси, а й отримати цілісну картину життє-
вого циклу електронних документів із урахуванням вимог законодавчої 
бази щодо електронних документів, електронного цифрового підпису 
та наявних інформаційних технологій.

Найважливішим є висновок, що забезпечення надійного постійно-
го зберігання архівних електронних документів, їх справжності та на-
дання доступу до них повинно розпочинатися з моменту їх створення. 
Зазначене неможливо забезпечити без урахування вимог архівістів під 
час організації діловодства. погляд на життєвий цикл електронних до-
кументів як єдине ціле, де результати попередніх процесів використо-
вуються для здійснення наступних, дає змогу краще з’ясувати особли-
вості окремих процесів та проміжних станів електронного документа 
як інформаційного об’єкта6. у концепції стверджується, що організація 
роботи з електронними документами у діловодстві в країні здійснюєть-
ся без врахування подальших процесів життєвого циклу електронних 
документів, відсутня їх підготовка до передачі на архівне зберігання, 
що у подальшому унеможливить забезпечення постійного зберігання 
електронних документів та відтворення документної інформації.

отримані результати дозволили уточнити та визначити напрями по-
дальшої науково-дослідної та методичної роботи уНДІаСД та ЦДЕа 
україни, що триває і нині. Загалом за 2010–2013 рр. цими установами 
розроблено близько 20 тем щодо електронних документів.

популяризація концепції на конференціях, форумах, семінарах, 
круглих столах, зокрема міжнародних, привернула увагу до нагальних 
проблем архівістів та документознавців фахівців різних галузей знань 
та керівників установ різних рівнів та форм власності, що сприяло роз-
ширенню їхнього уявлення про межі життєвого циклу електронних до-
кументів та комплексу невирішених взаємопов’язаних проблем у діло-
водстві та архівній справі. На нашу думку, досягнутий результат слід 
віднести до важливої практичної значущості концепції.

До найважливіших результатів зазначеної наукової та організацій-
ної діяльності архівної галузі належить створення проекту “порядку 
роботи з електронними документами та їх підготовки до передачі на 
архівне зберігання”7, що було здійснено укрдержархівом та ЦДЕа 
україни на виконання розпорядження кабінету Міністрів україни 
“про затвердження плану заходів щодо реалізації концепції розвитку 
електронного урядування в україні”8. Нині зазначений проект поряд-
ку перебуває на узгодженні в Міністерстві юстиції україни (далі – 
Мін’юст). крім того, за ініціативою укрдержархіву, яку було підтрима-
но Мін’юстом, підготовлено проект нової редакції “Типового порядку 
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здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”9, 
що дозволить унормувати зазначений Типовий порядок з порядком ро-
боти з електронними документами та їх підготовки до передачі на ар-
хівне зберігання.

Зазначимо, що це лише перший крок у напрямі створення концеп-
туального документа, який визначить загальні вимоги до організації 
електронного діловодства та архівного зберігання електронних доку-
ментів, що зможуть задовольнити не тільки документознавців та архі-
вістів, а й фахівців із інформаційних технологій, криптографії, захисту 
інформації та управлінців у загальнодержавному масштабі та здійснити 
на основі цього документа нові підходи щодо об’єднання та координу-
вання зусиль різних установ україни, яким доручено на державному 
рівні очолити процес унормування роботи з електронними документа-
ми на різних етапах їх життєвого циклу.

підсумовуючи, зауважимо: незважаючи на те, що представлена 
концепція є важливим здобутком у розбудові електронного докумен-
тознавства в україні та має практичну значущість для документознав-
ства та архівознавства, це лише початок на шляху щодо унормування 
організації роботи з електронними документами у діловодстві та запро-
вадження нової архівної практики. На нашу думку, концепція потребує 
подальшого постійного розвитку, особливо з урахуванням нових зако-
нодавчих та нормативно-правових актів, зокрема “вимоги до форматів 
даних електронного документообігу в органах державної влади. Фор-
мат електронного повідомлення”10, “вимоги до форматів, структури 
та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного циф-
рового підпису”11, “перелік типових документів, що створюються під 
час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків збе-
рігання документів”12, “правила роботи архівних установ україни”13. 
Деякі з таких документів вже створювались на підґрунті ідей, що за-
кладені у концепції. Нині триває період невизначеності долі деяких 
важливих документів, що перебувають у стані проектів, зокрема про-
екти Закону україни “про внесення змін до Закону україни “про елек-
тронний цифровий підпис”14 та “порядку роботи з електронними доку-
ментами та їх підготовки до передачі на архівне зберігання”. Тому тут 
представлено концепцію, що спирається на законодавчу базу станом 
на час її схвалення НМк укрдержархіву. проте це суттєво не впливає 
на загальну спрямованість концепції.

1. мета та основні завдання концепції
1.1. мета Концепції

концепцію розроблено з метою отримання єдиного державного 
підходу до всіх процесів, які відбуваються із електронними документа-
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ми (далі − ЕД), упродовж їхнього життєвого циклу і відповідає нормам 
законів україни “про електронні документи та електронний докумен-
тообіг”15, “про електронний цифровий підпис”16, “про Національний 
архівний фонд та архівні установи”17, постанові кабінету Міністрів 
україни про “Типовий порядок здійснення електронного документо-
обігу в органах виконавчої влади”18, “правилам роботи архівних підроз-
ділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій”19, положенню державної установи “Центральний 
державний електронний архів україни”20 та “основним правилам ро-
боти державних архівів україни”21. Це дозволить узгодити створення 
єдиного комплексу законодавчої, нормативно-правової та методичної 
бази, який регулює всі процеси життєвого циклу ЕД, що відбувають-
ся в діловодстві, архівних підрозділах установ, архівних установах, в 
ЦДЕа україни.

життєвий цикл ЕД є неперервним. Завершення одного процесу 
життєвого циклу ЕД є початком наступного процесу. Зазвичай окремий 
нормативний документ регулює декілька пов’язаних процесів, іноді – 
один процес. Тому при розробці нормативних документів необхідно 
враховувати результати процесів, які є попередніми щодо тих процесів, 
яких стосується цей нормативний документ. Тим більше це важливо, 
коли розробкою окремих нормативних документів займаються різні ор-
гани законодавчої та виконавчої влади в україні.

укрдержархів вважає за необхідне унормувати всі ці процеси в 
державі на законодавчому та нормативно-правовому рівні з метою за-
побігання виникненню неузгодженості окремих процесів у життєвому 
циклі ЕД і впровадження деяких норм для процесів життєвого циклу 
ЕД, які не враховують потреби наступних процесів в цьому циклі. в 
першу чергу це стосується міжсистемного електронного документообі-
гу в україни (між різними СЕД) та зберігання ЕД в архівних установах 
україни.

1.2. Основні завдання Концепції

Запропонувати план життєвого циклу ЕД, який має визначити стра-
тегію дій з ЕД від моменту їх створення до відтворення на запит корис-
тувача під час постійного зберігання архівних електронних документів 
(далі – аЕД) в архівних установах україни.

визначити особливості окремих етапів існування ЕД упродовж їх 
життєвого циклу (створення, описування, перевірка цілісності та ав-
тентичності, експертиза цінності, інкапсуляція, приймання-передаван-
ня, облік, зберігання, міграція, конвертування, пошук, надання доступу 
(відтворення), створення копій (витягів), засвідчених ЕЦп архіву, зни-
щення).

розробити загальну схему життєвого циклу ЕД.



11СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

розробити план подальшого дослідження кожного з етапів прохо-
дження ЕД із врахуванням сучасних умов створення, приймання-пере-
давання ЕД та досягнень інформаційних технологій зберігання та від-
творення аЕД у часі.

Спрогнозувати напрями ймовірних змін виконання окремих етапів 
(приймання-передавання, зберігання, відтворення ЕД) визначених у цій 
концепції, які пов’язані з розвитком інформаційних технологій, зако-
нодавчої та нормативно-методичної бази, а також із початком практич-
ної роботи архівних установ україни з ЕД.

2. базові поняття концепції

концепція стосується електронного документа у визначенні “служ-
бового документа” за ДСТу 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. 
Терміни та визначення”22. Це зумовлено історичним ходом розвитку 
подій, пов’язаних із впровадженням електронного документообігу в 
установах україни, які у процесі своєї діяльності створюють або отри-
мують службові документи. крім того, практично всі закони україни, 
нормативно-правові акти, стандарти та методичні рекомендації про 
електронний документообіг, електронний документ та роботу з ним, 
стосуються саме службових документів.

службовий документ – це офіційний документ, який юридична 
особа створила або отримала в процесі діяльності і який відповідним 
чином зареєстрований чи засвідчений нею23.

система документації – сукупність взаємопов’язаних службових 
документів, упроваджених у певній сфері діяльності чи галузі24.

Життєвий цикл службового ед починається з моменту його ство-
рення в установі і завершується знищенням або триває постійно – для 
ЕД постійного терміну зберігання.

діловодство охоплює процес з моменту створення службових до-
кументів в установі до їх знищення чи передавання до архівного під-
розділу (архіву) установи25.

документообіг – це рух службових документів в установі від часу 
їх створення чи одержання до часу завершення виконання або надси-
лання26.

електронний документообіг (обіг ЕД) – сукупність процесів ство-
рення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 
використання та знищення ЕД, які виконуються із застосуванням пере-
вірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одер-
жання таких документів27.

порядок електронного документообігу визначається державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста-
новами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством.
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електронний документ − документ, інформація в якому зафіксо-
вана у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити 
документа28. 

реквізити службового ед – іформація, зафіксована в службовому 
документі для його ідентифікування, організації обігу і (або) надання 
йому юридичної сили29.

Склад реквізитів службового документа визначається згідно з на-
становами ДСТу 4163-2003 “Державна уніфікована система докумен-
тації. уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 
вимоги до оформлювання документів”30. Документи, що їх формують в 
організації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва організації, 
назва виду документа, дата, реєстраційний індекс документа, заголовок 
до тексту документа, текст документа, підпис.

Оригіналом ед вважається електронний примірник документа 
з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим 
підписом автора31, причому накладанням електронного підпису завер-
шується створення ЕД32. Тобто до накладання електронного цифрового 
підпису всі обов’язкові реквізити повинні вже міститися у ЕД. 

електронний цифровий підпис (далі – ЕЦп) є обов’язковим рек-
візитом ЕД, який використовується для ідентифікації автора та/або під-
писувача ЕД іншими суб’єктами електронного документообігу. ЕЦп − 
вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічно-
го перетворення набору електронних даних, який додається до цього 
набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його 
цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦп накладається за допо-
могою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого 
ключа33.

зміст документа – інформація в документі, потреба, зафіксувати 
яку – основна мета його створення34.

документна інформація – уся інформація документа (зміст, від-
битки печаток, штампів, реєстраційні номери, резолюції, підписи, інші 
реквізити та службові познаки, а також маргіналії, філіграні, елементи 
бланка та захисту)35.

Юридична сила службового ед – властивість службового ЕД, 
надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення пра-
вових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські 
функції36. Немає значення, у якій формі існує документ. Якщо авто-
ром створюються ідентичні за документною інформацією ЕД та доку-
мент з паперовим носієм інформації, кожен із документів є оригіналом 
і має однакову юридичну силу, крім випадків зазначених ст. 8 Закону 
україни “про електронні документи та електронний документообіг”37. 
Юридична сила документа не може бути заперечена саме через те, що 
він має електронну форму. Допустимість електронного документа як 
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доказу не може заперечуватися лише на підставі того, що він має елек-
тронну форму.

незасвідчена копія (службового документа) – копія службового 
документа, в якій немає реквізитів, що надають їй юридичну силу38.

Уніфікована система документації – створена за єдиними прави-
лами та вимогами система документації39.

Уніфікована форма (службового) документа – стандартний фор-
муляр службового документа, встановлений відповідно до функціо-
нального призначення службового документа в певній сфері діяльності 
чи галузі40.

Формуляр службового документа – склад та послідовність роз-
міщення реквізитів у службовому документі41.

табель форм документів – це перелік дозволених для застосуван-
ня уніфікованих форм (службових) документів, необхідних і достатніх 
для реалізації функцій і завдань управлінської діяльності установи, з 
характеристикою їх статусу, етапів підготовки і проходження. Табель 
форм документів нормативно закріплює склад документів, які застосо-
вуються в установі, та процедуру їх підготовки42.

інтероперабельність – можливість створення систем із довільних 
неоднорідних, розподілених компонентів, на основі уніфікованих ін-
терфейсів43.

Оперативне зберігання ед – тимчасове зберігання упродовж двох 
років документів тривалого (понад 10 років) та постійного зберігання, 
які завершили своє виконання, у структурних підрозділах установи за 
місцем їх створення (надходження) і формування у справи44.

національний архівний фонд (далі − НаФ) − сукупність архівних 
документів, що відображають історію духовного і матеріального життя 
українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є 
надбанням української нації45.

документ наФ − архівний документ, культурна цінність якого ви-
знана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку і 
зберіганню46.

принцип походження документів або неподільності архівного 
фонду є основним принципом організації документів НаФ, що забез-
печує збереження цілісності документальних комплексів, утворених 
в одному середовищі і об’єднаних зв’язком походження. Якщо такі 
комплекси належать державі, не дозволяється їх подрібнення шляхом 
розподілу між різними архівами або різними фондами (нефондови-
ми комплексами) одного архіву. Якщо документальні комплекси, що 
об’єднані зв’язком походження, державі не належать, архіви повинні 
сприяти їх зосередженню в одному архіві чи приватному архівному зі-
бранні та запобігати їх розпорошенню47. Цей принцип називають прин-
ципом (правилом) неподільності архівного фонду, що забезпечує повну 
достовірність та інформаційну цінність фондів48.
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найнижчою структурно неподільною одиницею архівного фонду 
чи нефондового комплексу є один документ чи його частина, що має 
самостійне значення, або цілісна сукупність документів з однорідними 
носіями інформації, що об’єднані зв’язком походження, призначення, 
належністю до однієї події, теми, питання, об’єкта, наукової праці чи 
твору літератури, мистецтва. Для документів із паперовими носіями та-
кою одиницею є справа.

архівний документ − документ незалежно від його виду, виду ма-
теріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання 
та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для 
яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду 
на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для влас-
ника також як об’єкт рухомого майна49.

архівний ед (далі – аЕД) – файл формату структурованих да-
них, який містить оригінальний ЕД, реквізити ЕД, які виникли після 
створення ЕД, включаючи ЕЦп, якими підписані ці реквізити, мета-
дані аЕД. Завершується створення аЕД накладанням ЕЦп особи, яка 
створила цей аЕД.

держархів – центральні державні архіви, державний архів в авто-
номній республіці крим, державні архіви областей, міст києва і Севас-
тополя.

Карантин – комплекс заходів, спрямованих на ізоляцію файлів 
аЕД з метою запобігання проникнення шкідливого програмного коду 
до інформаційної системи ЦДЕа україни.

структуровані дані – дані, які складаються із складових елемен-
тів, званих компонентами, що також можуть мати власну структуру.

метадані аед − дані, що описують контекст, зміст, структуру аЕД 
і процес керування ними упродовж усього життєвого циклу аЕД50.

XML (eXtensible Markup Language) − розширювана мова розміт-
ки51. XML – текстовий формат файлу, призначений для зберігання 
структурованих даних.

схема метаданих (schema) − логічний план, що показує відносини 
між елементами метаданих, зазвичай за допомогою встановлення пра-
вил використання й керування метаданими, особливо щодо семантики, 
синтаксису й параметрів (ступеня обов’язковості) даних52.

XML-схема (XMLschema) − XML-файл із еталонним набором еле-
ментів виду назва_елемента=значення, що описує структуру та зміст 
документа задля контролю правильності створеного файлу метаданих53.

інкапсуляція – властивість об’єкта, що дозволяє об’єднати дані з 
метою опрацювання цих даних як єдиного цілого та надання їм захисту 
від зовнішнього впливу на ці дані54.

прикладна програма – програма, призначена для виконання пев-
них завдань користувача і розрахована на безпосередню взаємодію з 
користувачем.
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3. історія електронного документа
та електронного документообігу

прийняття законів україни “про електронні документи та електрон-
ний документообіг”55, “про електронний цифровий підпис”56 сприяло 
впровадженню електронних документів в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та орга-
нізаціях україни (далі – установи). З ініціативи центральних органів 
виконавчої влади останнім часом спостерігається бурхливий розвиток 
систем електронного документообігу (далі – СЕД), які постійно впро-
ваджуються в установах різної форми власності.

прийняття Закону україни “про основні засади розвитку інфор-
маційного суспільства в україні на 2007–2015 роки”57 та затвердження 
постановою кабінету Міністрів україни плану заходів для його вико-
нання58 сприяли позитивним змінам в життєдіяльності суспільства і лю-
дини, а саме: активізували участь громадян в управлінні державою, під-
вищили ефективність державного управління, продуктивність праці у 
всіх сферах економіки, рівень інформаційної безпеки людини, суспіль-
ства, держави, ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної інф-
раструктури, зокрема українського сегменту Інтернету; сприяли якості 
та доступності послуг освіти, науки, культури, охорони здоров’я за ра-
хунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі − 
ІкТ); розширили можливості людини отримувати доступ до національ-
них та світових електронних інформаційних ресурсів; поглибили запро-
вадження нормативно-правових засад інформаційного суспільства.

однією з форм організації державного управління, яка за рахунок 
широкого застосування ІкТ сприяє підвищенню ефективності, відкри-
тості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, наданню в дистанційному режимі комплексу дер-
жавних послуг для людини та громадянина, суспільства, держави та біз-
несу, є електронне урядування (далі − е-урядування). 13 грудня 2009 р. 
кабінет Міністрів україни схвалив “концепцію розвитку електронного 
урядування в україні”59. Напередодні Громадська рада при Державно-
му комітеті інформатизації україни та рада підприємців при кабінеті 
Міністрів україни провели громадське обговорення проекту “концепції 
розвитку електронного урядування в україні”, підтримали проект цього 
документа й звернулися до кабінету Міністрів україни з пропозицією 
схвалити “концепцію розвитку електронного урядування в україні” та 
розробити стратегію реалізації положень зазначеної концепції60.

впровадження плану заходів щодо виконання завдань, визначених 
Законом україни “про основні засади розвитку інформаційного сус-
пільства в україні на 2007–2015 роки”61, призвело до появи в україни 
багатьох різних СЕД. однак одним із найбільш дієвих для практичної 
організації роботи з електронними документами в установах став за-
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тверджений у 2004 році кабінетом Міністрів україни “Типовий порядок 
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”62.

одним із основних завдань “Державної програми розвитку архівної 
справи на 2006–2010 роки” була організація централізованого зберіган-
ня електронних документів та інформаційних ресурсів63.

4. проблеми планування життєвого циклу
електронного документа

4.1. відсутність єдиної інформаційної моделі ед,
яка б відповідала вимогам чинного законодавства

Із 2003 р. в україні є чітке визначення поняття ЕД64, але за цей 
час не визначені вимоги до створення ЕД як цілісного інформаційно-
го об’єкта. визначення таких вимог дозволить, по-перше, унормувати 
процес створення ЕД у відповідності до чинного законодавства украї-
ни. по-друге, дозволить забезпечити існування ЕД як самодостатнього 
інформаційного об’єкта поза межами автоматизованої інформаційної 
системи (далі – аІС), в якій ЕД був створений. Такий об’єкт надасть 
всю необхідну інформацію для встановлення мети, задля якої ЕД був 
створений, та встановлення юридичної сили ЕД для його виконання. 
особливого значення все це набуває для вихідних/вхідних ЕД та ЕД 
тривалого (понад 10 років) та постійного зберігання, які потрібно пере-
давати на зберігання до архівних установ.

аналіз впроваджених в установах україни СЕД65 дозволяє ствер-
джувати наступне: у більшості систем обов’язкові реквізити ЕД існу-
ють окремо один від іншого і пов’язані між собою тільки всередині 
конкретної системи.

у першу чергу це пов’язано з реєстрацією створюваних в установі 
ЕД. реєстрація ЕД відбувається за правилами реєстрації для традиційних 
документів із паперовими носіями інформації. Спочатку на проект ЕД 
накладається ЕЦп, а потім його реєструють. в результаті обов’язкові 
реквізити “дата” і “реєстраційний індекс” пов’язані з ЕД тільки завдяки 
СЕД, і при цьому можна стверджувати, що ці дані не зафіксовані у ЕД 
тому, що на них не накладено ЕЦп. Такі ЕД не можна вважати легітим-
ними, тому що вони не відповідають вимогам ст. 6 Закону україни “про 
електронні документи та електронний документообіг” – “накладанням 
електронного підпису завершується створення ЕД”66.

у сучасних СЕД реквізити ЕД, що складають його документну ін-
формацію, зберігаються у формі полів запису бази даних (далі – бД) 
відповідного ЕД, тобто фактично ЕД є записом бД. в окремому файлі, 
зазвичай DOC-формату програми Microsoft Office Word, може зберіга-
тися тільки “текст документа”, але зауважимо, що “текст документа” – 
це лише один із обов’язкових реквізитів документа67. візуалізація ЕД 
та пов’язаних з ними облікових документів, наприклад, реєстраційно-
контрольних карток (далі – ркк), виконується на підставі шаблонів зві-
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тів за відповідними запитами до бД. Тобто якщо потрібно відобразити 
на екрані комп’ютера ркк, до бД складається запит на пошук даних, 
відповідних потрібному ЕД, за позитивним результатом пошуку зна-
йдені дані підставляються у спеціальний шаблон (електронну форму) 
ркк, а потім за формою звичайної паперової ркк виводяться на екран 
комп’ютера. За таким алгоритмом часто реалізується візуалізація на 
екрані комп’ютера і самих ЕД. Таким чином, документальним фондом 
установи є не окремі службові документи, оформлені належним чином 
за настановами законодавчих та нормативно-правових актів, хоча і в 
електронній формі, а бД. виникає питання: документальний фонд уста-
нови у сучасних СЕД – це лише електронний інформаційний ресурс 
(далі – ЕІр)? притому кожна СЕД має власну архітектуру такого ЕІр.

4.2. співіснування документів з різними носіями інформації

у відповідності до вимог ст. 8 Закону україни “про електронні 
документи та електронний документообіг” не всі ЕД можуть бути за-
стосовані як оригінали68. На думку документознавців та архівістів, до 
таких документів також належать записи актів цивільного стану, за-
писи нотаріальних дій і судових справ, документи з особового складу, 
господарських книг, документів з приватизації житлового фонду. Тому 
оригінали таких документів скоріш за все і надалі будуть створюватись 
з паперовими носіями інформації. окрім того, незважаючи на високий 
рівень розвитку сучасних інформаційних технологій (далі – ІТ), не-
можливо у даний час гарантувати надійне тривале зберігання ЕД, тому 
що відсутній головний чинник у цьому питанні – достатній досвід. 
людство порівняно з традиційними архівними технологіями лише не-
щодавно розпочало використання технологій тривалого та постійного 
зберігання цифрових даних. На з’ясування цього питання потрібен час. 
Тому керівництво Державної архівної служби україни вимагає ство-
рення у діловодстві для кожного документа тривалого та постійного 
зберігання двох оригіналів, з електронним носієм та паперовим носі-
єм інформації, та зберігання їх разом в архівних установах на випадок 
втрати або неможливості відтворення інформації ЕД69. виконання цієї 
вимоги має невизначений строк – до з’ясування питання гарантованого 
надійного постійного зберігання ЕД. все це призводить до співісну-
вання в найближчому майбутньому в установах і архівах документів 
із різними носіями інформації, що, безумовно, впливає на організацію 
діловодства та архівної справи.

4.3. загроза виникнення справ документів
із різними носіями інформації

Сучасна нормативна-правова база не накладає обмежень на ство-
рення в одній установі за один період часу однакових за видом тради-
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ційних документів і ЕД тривалого та постійного термінів зберігання. 
Ця ситуація з великою ймовірністю може скластися у тих установах, 
де частина керівництва не бажає переходити до роботи з ЕД і, не зва-
жаючи на впровадження СЕД, продовжує створювати документи з па-
перовим носієм інформації. в результаті в межах одного діловодства 
за один період часу можуть бути створені документи одного виду з 
різними носіями інформації, наприклад, накази з основної діяльності, 
які з часом доведеться формувати в одну справу. Теоретично можна 
уявити собі таку справу, але це значно ускладнить роботу діловодів та 
архівістів. вважаємо доцільним вирішити це питання на організаційно-
му рівні, розділяючи у межах одного діловодства роботу з традиційни-
ми документами та ЕД і затвердивши подібне правило у відповідному 
нормативно-правовому акті.

4.4. виникнення документів з реквізитами
з різними носіями інформації

переваги електронного документообігу та співіснування в уста-
новах документів із різними носіями призвели до появи традиційних 
паперових документів із електронними реквізитами. Найчастіше ця си-
туація виникає для вхідних документів. Зазвичай, з вхідних докумен-
тів із паперовими носіями інформації створюють сканований образ, з 
яким працюють у межах СЕД. безумовно, це зручно. але реквізити 
цього документа, що виникають у процесі роботи з ним, створюються 
в електронній формі. Хоча вони створюються із дотриманням правил, 
визначених чинним законодавством у сфері діловодства, наприклад, на 
електронну резолюцію накладається ЕЦп, але належать ці реквізити 
не до оригіналу з паперовим носієм інформації, а до його сканованого 
образу, який зазвичай є лише незасвідченою копією такого документа. 
Для оперативного виконання документа такий підхід цілком виправ-
даний – він заощаджує час на опрацювання документа. але життєвий 
цикл документів тривалого і постійного термінів зберігання не завер-
шується у діловодстві установи. постає питання: що робити з паперо-
вими документами з електронними реквізитами під час формування їх 
у справи для передавання на архівне зберігання?

Тимчасово, до унормування цього питання, можна запропонувати 
друкувати електронні реквізити документів тривалого та постійного 
зберігання і додавати ці роздруківки до справ разом із відповідними 
документами з паперовими носіями інформації.

Також суттєво вплинути на ситуацію можна з впровадженням між-
системного обміну ЕД в україні, що зробить непотрібним роздрук ЕД 
для їх відправки до іншої установи, де встановлена інша за архітекту-
рою СЕД.
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4.5. відсутність будь-яких обмежень
щодо форматів файлів ед

у відповідності до вимог Закону україни “про електронні доку-
менти та електронний документообіг” створювачі ЕД можуть зберігати 
документну інформацію, яку містять ці ЕД, у файлах будь-якого фор-
мату. Для відтворення змісту ЕД необхідно мати у своєму розпоря-
дженні працездатне програмне забезпечення, що дозволить виконання 
цього процесу для відповідного формату даних.

однак при надсиланні ЕД до іншої установи або передаванні аЕД 
до архіву проблема відтворення його змісту повністю перекладається 
на одержувача ЕД (аЕД). Забезпечити наявність в установах та архівах 
всього спектру програмного забезпечення неможливо через наступне:

– деяке програмне забезпечення неможливо придбати через брак 
коштів;

– деяке програмне забезпечення неможливо придбати через неба-
жання його власника продавати це забезпечення (це стосується про-
грам, що розроблялися власноруч створювачем ЕД, або на замовлення);

– програмне забезпечення морально старіє;
– змінюються платформи (середовище), на яких це програмне за-

безпечення працює.
крім того, як було зазначено у пункті 4.1 цієї концепції, у відпо-

відності до вимог Закону україни “про електронні документи та елек-
тронний документообіг” ЕД повинен містити всі обов’язкові реквізити, 
на які накладається ЕЦп. вочевидь, що бажано додати до накладання 
ЕЦп й інші вже створені на той час реквізити ЕД, але зрозуміло, що 
не всі реквізити ЕД можуть бути додані до нього до накладання ЕЦп. 
виникає питання: як забезпечити об’єднання з ЕД тих реквізитів, які 
утворюються після створення ЕД? Наприклад, на вхідний ЕД може 
накладатися резолюція або погодження. кожен із цих реквізитів має 
власний ЕЦп. Деякі документи можуть складатися з багатьох додат-
ків, кожен із яких може буди підписаний ЕЦп виконавця. Як уже за-
значалося, у більшість СЕД основним форматом для створення змісту 
ЕД обрано формат DOC програми Microsoft Office Word, як формат 
найрозповсюдженішої нині програми редагування тексту. Це зручно, 
але не всі популярні формати можуть забезпечити легітимність ЕД та 
високу ймовірність доступності їх інформації з плином часу. в першу 
чергу це стосується питання гарантованого надійного зберігання ЕД у 
часі, що залишається невирішеним.

Зрозуміло, для поєднання ЕД із іншими реквізитами, які виникають 
у процесі руху документа, необхідно користуватися спеціальними фор-
матами, які підтримують роботу із структурованими даними, на зразок 
керування даними у бД. Такі формати існують.

більшість розробників СЕД декларують, що їх системи підтриму-
ють роботу з будь-яким форматом для створення ЕД. Це відповідає 
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дійсності, але зауважимо, що мова йде лише про створення змісту ЕД. 
причому, створення цього змісту не засобами СЕД, а за допомогою до-
даткового програмного забезпечення, наприклад, Microsoft Office. Для 
підтримки роботи зі структурованими даними більшість СЕД потребує 
доопрацювання.

Для цього потрібно, щоб обраний формат відповідав низці вимог: 
був відкритим (доступні його детальні специфікації), захищеним, за-
безпечував однакове відтворення інформації у будь-якій системі, мав 
широку підтримку виробників апаратного та програмного забезпечення.

у майбутньому вибір формату ЕД буде залежати від вимог до ін-
формаційної моделі ЕД та формату ЕЦп, що дозволено на законодав-
чому рівні до використання в україні.

4.6. відсутність єдиних правил
найменування файлів ед

Зважаючи на переваги електронного документообігу неважко пе-
редбачити зростання потоку ЕД в україні з впровадженням формату 
міжсистемного електронного документообігу. Як уже зазначалося, ба-
жано поставити у відповідність одному ЕД, якої б складності він не 
був, один файл, що за власною структурою виконував би роль контей-
нера (конверта) для власне ЕД, усіх його реквізитів та метаданих. Це 
забезпечить його надійний рух між системами як вихідного/вхідного 
документа. у такому випадку виникає питання уніфікації імен файлів 
ЕД. Для роботи з багатьма файлами вхідних ЕД від різних установ у 
межах однієї СЕД бажано розробити єдині правила найменування фай-
лів ЕД для всіх установ. Мета дуже проста: кожен ЕД в україні буде 
мати унікальне ім’я. Це дозволить підсилити самодостатність ЕД як 
інформаційного об’єкта, що повинен самостійно існувати за межами 
аІС.

початок цьому процесу покладено у 2008 р. в Держкомархіві укра-
їни розробкою Ю. І. Забенька та Н. М. Христової проекту “Методичні 
рекомендації щодо найменування файлів оцифрованих аркушів архів-
них документів”70, принципи якого було покладено в основу методич-
них рекомендацій “Найменування файлів архівних електронних доку-
ментів”, що підготовлено ЦДЕа україни у 2010 р.71.

4.7. відсутність загальнодержавних класифікаторів
для формування ед як державної уніфікованої системи

електронної документації

однією з переваг впровадження СЕД, яка суттєво впливає на еко-
номічні показники від впровадження аІС, є використання так званих 
“шаблонів” документів, що зазвичай розробляються окремо для кожної 
установи за її альбомом форм уніфікованих документів із паперовим 
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носієм інформації. За правилами організації діловодства разом із аль-
бомом форм уніфікованих документів в установі розробляють ще один 
внутрішній нормативний документ – табель форм документів. Табель 
форм документів нормативно закріплює склад документів, застосова-
них в установі, та процедуру їх підготовки72.

вочевидь, що цей процес можна спростити за рахунок розроблен-
ня загальнодержавних класифікаторів для формування ЕД, які б скла-
далися з електронних схем (структур) уніфікованих документів. Тобто 
надалі не потрібно було б розробляти власні схеми ЕД у межах окре-
мих СЕД для кожній установи. Для цього достатньо обрати відкритий 
формат для структурованих даних із високим ступенем інтероперабель-
ності, роботу з яким підтримують сучасні СЕД або реалізація якого 
виконується за вже відомими алгоритмами, та вирішити питання цен-
тралізованого розповсюдження таких класифікаторів або їх оновлених 
версій за допомогою технологій Інтернет.

4.8. моральне старіння програмного забезпечення

Для відтворення змісту ЕД потрібно відкрити файли, в яких збері-
гаються ЕД. Для читання та візуалізації даних із файлу (перетворення 
електронної інформації у форму, придатну для сприйняття людиною) 
необхідно застосувати програмне забезпечення, що підтримує роботу 
із форматом, у якому дані записані в файл. виробники програмного за-
безпечення постійно вдосконалюють програмне забезпечення й, відпо-
відно, формати файлів для збереження інформації в електронній фор-
мі. Згодом виробники припиняють підтримку старих форматів даних у 
новому програмному забезпеченні. крім того, виробники прикладних 
програм з комерційних міркувань обмежують строки підтримки влас-
ного програмного забезпечення. Зазвичай підтримка старих версій про-
грам не перевищує десяти або менше років від часу виходу програм-
ного засобу. Ще одна особливість, яка обмежує строки користування 
програмами, пов’язана із виходом нових операційних систем та їх вер-
сій (далі – оС). прикладні програми розробляються із урахуванням 
вимог оС, під управлінням яких вони працюють. Нові оС не завжди 
підтримують коректну роботу старих програм. виробники також вста-
новлюють строки підтримки і оС. але перехід до роботи із новою оС 
не завжди зумовлений строками підтримки виробника. До цього також 
призводить старіння апаратного забезпечення. все це може призвести 
до втрати можливості відтворювання змісту ЕД тривалих та постійних 
термінів зберігання у майбутньому.

4.9. моральне старіння апаратного забезпечення

вибухоподібне зростання обсягів цифрової інформації привело до 
того, що науковці та інженери з ІТ постійно працюють над вдоскона-
ленням технологій обробки та зберігання інформації, що сприяє ство-
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ренню нового, більш потужного та функціонального апаратного забез-
печення. виробництво старих пристроїв припиняється. Згодом припи-
няється їх підтримка виробниками, припиняється виробництво запас-
них частин та вичерпуються їх запаси в сервісних організаціях. у тако-
му випадку підтримувати у робочому стані обчислювальну техніку та 
обладнання стає неможливим. все це підштовхує до переходу на нове 
апаратне забезпечення. крім того, нове програмне забезпечення розро-
бляється із врахуванням особливостей нового апаратного забезпечення, 
тому для нормальної роботи нових програм вимагається використання 
нового апаратного забезпечення. разом із виробниками апаратного за-
безпечення припиняють підтримку старих пристроїв і виробники про-
грамного забезпечення у власних нових прикладних програмах та оС. 
Насамперед це стосується драйверів* старих пристроїв. часто виробни-
ки програмного забезпечення не розробляють нових драйверів (під нові 
оС) для старих пристроїв. Це стимулює продаж їх нових пристроїв, що 
не завжди підтримують роботу зі старими носіями інформації.

4.10. відсутність єдиного формату еЦп

ЕЦп в україні обчислюється за криптографічними алгоритмами, 
визначеними у ДСТу 4145-2002 “Інформаційна технологія. криптогра-
фічний захист інформації. Електронний цифровий підпис, що ґрунту-
ється на еліптичних кривих”. На основі цих алгоритмів в україні роз-
роблена низка форматів ЕЦп, що одночасно використовуються для 
здійснення електронного документообігу в україні.

Ці формати не узгоджені між собою. Тому для забезпечення пе-
ревірки цілісності ЕД та встановлення його автора за ЕЦп різних 
форматів державні органи вимушені використовувати одночасно 
різні програмни, кожна з яких підтримує роботу тільки з одним із 
цих форматів. у результаті державні органи обмежують прийом ЕД 
лише декількох форматів73. у минулому в Державній податковій ад-
міністрації україни було укладено договори про співпрацю з п’ятьма 
акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – аЦСк)74. Це 
означало, що в аІС Державної податкової адміністрації україни було 
встановлено п’ять різних програмних комплексів та підтримувався 
постійний зв’язок із кожним аЦСк для отримання відомостей про 
сертифікати ключів ЕЦп та отримання сертифікатів ключів для пе-
ревірки ЕЦп. Нині в Міністерстві доходів і зборів україни створено 
власний аЦСк, однак проблема формату ЕЦп досі залишається не 
вирішеною.

Зазначене вище спричиняє наступні негативні наслідки:

* Драйвер (англ. driver) – це комп’ютерна програма, за допомогою якої 
інша програма (зазвичай операційна система) отримує доступ до апаратного 
забезпечення якогось пристрою.
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– відсутня можливість ефективної взаємодії органів державної вла-
ди за допомогою електронного документообігу з ЕЦп;

– уповільнені процеси надання суспільству необхідних інформацій-
них та адміністративних послуг електронними засобами;

– унеможливлений міждержавний обмін ЕД та обмежені можли-
вості технологій електронної торгівлі, впровадження якої є однією з 
вимог набуття україною асоційованого членства в Євросоюзі та вза-
ємодії з Митним союзом.

проблема відсутності єдиного формату ЕЦп та єдиних правил за-
стосування ЕЦп в україні найбільше стосується архівної галузі укра-
їни, яка зобов’язана приймати на зберігання ЕД, підписані ЕЦп будь-
яких легітимних форматів. архівні відділи, архівні підрозділи (архіви) 
установ, державні архіви україни повинні мати можливість перевірити 
будь-який ЕЦп. Для цього потрібно забезпечити архівну галузь необ-
хідним програмним забезпеченням та встановити зв’язок з кожним із 
аЦСк для отримання відомостей про сертифікати ключів та отримання 
самих сертифікатів для перевірки ЕЦп.

4.11. нелегітимність форматів еЦп
за міжнародними стандартами

ДСТу 4145-2002 “Інформаційна технологія. криптографічний за-
хист інформації. Електронний цифровий підпис, що ґрунтується на 
еліптичних кривих” – це єдиний стандарт ЕЦп в україні, за яким ство-
рюються формати ЕЦп в аЦСк. Тобто у користувачів послуг ЕЦп в 
україні, що надають аЦСк немає альтернативи використання інших 
алгоритмів. Слід зазначити, що алгоритми, що базуються на ДСТу 
4145-2002, є одними із надійніших у світі75. З іншого боку, україні 
вкрай необхідні механізми для взаємодії з іншими державами на рівні 
юридично значущого електронного документообігу. Деякі фахівці вба-
чають вирішення проблеми у гармонізації міжнародних стандартів ЕЦп 
для створення універсальної структури уніфікованого інформаційного 
об’єкта ЕД та організації роботи з таким ЕД у діловодстві установ та 
архівних підрозділах й установах. у першу чергу йдеться про стандар-
ти, що ґрунтуються на роботі з відкритими форматами структурованих 
даних із великим ступенем інтероперабельності. користувачів ціка-
вить формат ЕЦп, з яким можна було б працювати у будь-якій системі 
(у більшості систем) без встановлення додаткового програмного забез-
печення. Це формати, які орієнтовані на роботу з відкритими формата-
ми структурованих даних, такими, як XML та PDF. Тобто користування 
такими форматами з ЕЦп передбачає з великою вірогідністю наявність 
всього необхідного програмного забезпечення на комп’ютері користу-
вача, як такого, що вже вбудовано в розповсюджені програмні засоби 
для роботи з відкритими форматами структурованих даних. Дозволяє 
одразу користуватися ЕЦп після його придбання, не витрачаючи зайві 
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кошти на додаткове програмне забезпечення і з’ясування можливостей 
установи щодо роботи з таким форматом ЕЦп.

крім того, форматом ЕЦп за ДСТу 4145-2002 не передбачено на-
кладання ЕЦп на частину даних файлу. Такі ЕЦп можна накладати 
тільки на всі дані, що містяться у файлі. Додавання будь-яких нових 
даних у файл, підписаний таким ЕЦп, призводить до втрати цілісності. 
Стандарти ЕЦп, розроблені для структурованих форматів даних XML76 
та PDF77, дозволяють підписувати як всі дані у файлі, так і будь-яку 
частину цих даних. різні частини даних можуть бути підписані різни-
ми ЕЦп, а сам файл слугує своєрідним контейнером для підписаних 
даних разом з ЕЦп. крім того, така структура файлу дозволяє додавати 
у файл нові дані, не порушуючи цілісності даних, які вже містяться 
у файлі. впровадження таких стандартів ЕЦп в україні покладено на 
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації україни 
(далі – ДССЗЗІ).

ДССЗЗІ відстоює позицію подальшого впровадження в україні 
ЕЦп за алгоритмами ДСТу 4145-2002 як одними із найнадійніших у 
світі. Для вирішення питання інтероперабельності Національної систе-
ми ЕЦп пропонується вирішення питання підтримки в україні роботи 
з міжнародними стандартами ЕЦп для можливості організації роботи 
з міжнародними ЕД – перевіряння їх справжності та створення між-
народних механізмів можливості перевіряння справжності ЕД, що під-
писані ЕЦп за ДСТу 4145-2002 в інших країнах.

Слід зазначити, що такий шлях нині є найбільш прийнятним. 
крім того, на нашу думку, незважаючи на те, що використання фор-
матів структурованих даних (PDF та XML) з відповідними форматами 
ЕЦп надає користувачам зазначені вище переваги, для ЕД тривалих 
та постійних термінів зберігання краще застосовувати не пов’язані 
між собою формати ЕД та ЕЦп. Це надасть архівістам можливість у 
майбутньому обирати найкращі на певний момент часу формати ЕД 
для забезпечення зберігання та відтворення документної інформації. 
використання форматів ЕЦп, призначених для конкретних форматів 
ЕД, звужує коло виробників програмного забезпечення, що можуть за-
довольнити потреби архівістів для забезпечення постійного зберігання 
ЕД, надання доступу до їх інформації та робить цей процес залежним 
від цих виробників.

4.12. втрата сертифікатів ключів еЦп

відповідно до Закону україни “про електронний цифровий під-
пис” центр сертифікації ключів зобов’язаний забезпечувати зберіган-
ня сформованих сертифікатів ключів ЕЦп на термін, передбачений 
законодавством для зберігання відповідних “документів на папері” 78. 
особливо у випадку ліквідації аЦСк або припинення його роботи79. 
“порядок обов’язкової передачі документованої інформації” визначає 
механізм обов’язкової передачі на зберігання Центрального засвідчу-
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вального органу (далі – ЦЗо) україни або засвідчувальних центрів 
(далі – ЗЦ) посилених сертифікатів відкритих ключів, документованої 
інформації аЦСк у разі припинення його діяльності з метою забез-
печення можливості перевірки ЕЦп, накладеного на ЕД підписувачем, 
відкритий ключ якого засвідчений в аЦСк, що припиняє діяльність80. 
[Нині постійні строки зберігання сертифікатів ЕЦп визначає “перелік 
типових документів, що створюються під час діяльності державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств 
та організацій, із зазначенням строків зберігання документів”81.

вирішення зазначеного питання було розпочато восени 2010 р. на-
казом “про затвердження технічних специфікацій форматів представ-
лення базових об’єктів Національної системи електронного цифрового 
підпису”82, за яким для ЕЦп осіб, що накладаються на ЕД довгостро-
кового зберігання, повинні мати формат ЕЦп з повним набором даних 
перевірки. Наступним кроком слід вважати спільний наказ Мін’юсту 
та ДССЗЗІ “про затвердження вимог до форматів, структури та про-
токолів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового 
підпису” від 20.08.2012 № 1236/5/45383, що затверджує наступні вимо-
ги до структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що 
є державними стандартами, формату списку відкликаних сертифікатів, 
формату підписаних даних, протоколу фіксування часу та протоколу 
визначення статусу сертифіката, які спираються на низку міжнародних 
стандартів. вимоги до формату підписаних даних визначають чотири 
типи форматів ЕЦп: “базовий ЕЦп”, “базовий ЕЦп із визначеною по-
літикою підпису”, “ЕЦп з посиланням на повний набір даних перевір-
ки”, “ЕЦп з повним набором даних перевірки”. останній тип ЕЦп при-
значений для вирішення питання перевірки справжності ЕД постійного 
терміну зберігання, сертифікат ЕЦп яких внесено до списку відклика-
них сертифікатів у разі завершення терміну його дії, або компрометації. 
однак, залишається питання до єдиної у державі програмної реалізації 
зазначених типів форматів ЕЦп та програмного забезпечення, працез-
датність якого слід підтримувати доки не мине потреба у перевірянні 
справжності ЕД за їх ЕЦп. – Ю. К.].

4.13. Криптографічна стійкість еЦп

у порівнянні з можливостями апаратної реалізації шифрів у 70–
80 рр. минулого століття можливості сучасної бази щодо реалізації 
шифрів зросли на кілька порядків. у результаті пропорційно збільши-
лися й можливості їх криптоаналізу і, як наслідок, істотно зросли ви-
моги до їх криптостійкості84.

розвиток ІТ сприяє появі більш потужних за своїм обчислюваль-
ним потенціалом комп’ютерних систем, за допомогою яких зловмис-
ники можуть прискорити виконання алгоритмів атак на схеми ЕЦп: 
універсальна підробка підпису, коли зловмисник намагається знайти 
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алгоритм, функціонально еквівалентний алгоритму генерації ЕЦп; се-
лективна підробка підпису для обраного повідомлення; екзистенційна 
підробка підпису хоча б для одного випадкового повідомлення. алго-
ритми атак на ЕЦп використовують багато сучасних методів пошуку 
вразливостей крипостійкості ЕЦп, але головним чинником успішної 
атаки на ЕЦп залишається швидкість виконання алгоритму атаки.

Найпростіший різновид атаки – це метод підбору відповідного осо-
бистого ключа ЕЦп. Щоб уникнути швидкого перебору усіх можливих 
комбінацій особистих ключів, їх розмір збільшується. розмір сучасних 
особистих ключів дорівнює 512 бітам (розрядам) [з можливістю подов-
ження до 2048 бітів – Ю. К.], що робить неможливим швидкий перебір 
всіх комбінацій ключів за допомогою сучасних комп’ютерних систем. 
Зазвичай надійність ЕЦп вимірюється часом, який необхідно витрати-
ти на успішне проведення атаки на ЕЦп. Сучасним комп’ютерам для 
вирішення цього завдання потрібно дуже багато часу, набагато більше 
за життя однієї людини.

але найбільш небезпечні є алгоритми, які засновані на сучасних 
методах математичного аналізу алгоритмів шифрування. Тому алгорит-
ми шифрування постійно вдосконалюються. всі алгоритми проходять 
спеціальні тести, які визначають їхню криптографічну стійкість.

Таким чином, захист ЕД, на які накладені сучасні ЕЦп, згодом 
буде значно послаблений. Такі документи потребують додаткового на-
дійного захисту в майбутньому, який би унеможливив їх зміну при збе-
реженні оригінального ЕД разом із усіма обов’язковими реквізитами, 
особливо ЕЦп.

4.14. невідповідність існуючих сед
настановам міжнародних стандартів

відповідність СЕД специфікації MoReq85, на основі якої розробляв-
ся “формат даних електронного документообігу”86, сприяє розвитку не 
тільки узгодженому обміну ЕД між різними СЕД у межах україни, а 
й обміну ЕД між СЕД україни та СЕД інших держав. але найчастіше 
відповідність СЕД різним версіям специфікації MoReq є лише декла-
рацією. Сприяє цьому відсутність широкого погляду в україні на всі 
процеси життєвого циклу ЕД, як на один неперервний процес. Тому 
СЕД, які вже були введені в експлуатацію в органах державної влади, 
потребують змін і доробок з огляду на міжсистемний обмін, як вну-
трішній, між СЕД в україні, так і зовнішній, – між СЕД україни та 
СЕД інших держав.

4.15. відсутність міжсистемного обміну ед

у 2009 р. Державний комітет інформатизації україни (далі – Держ-
комінформатизації україни) розробив “вимоги до форматів даних 
електронного документообігу в органах виконавчої влади. Формати 
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повідом лення взаємодії автоматизованих систем”, які затверджені на-
казом Держкомінформатизації україни від 14 серпня 2009 р. № 49, та 
подав на реєстрацію до Мін’юсту. у реєстрації цього наказу було від-
мовлено згідно з листом Мін’юсту від 9 лютого 2010 р. № 204-10-24. 
Для поширення технології обміну електронними документами на всі 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування Держ-
комінформатизації україни звернувся до кабінету Міністрів україни 
з пропозицією провести тестові випробування обміну електронними 
документами та створити для цього дослідницьку інституцію з тих 
органів державної влади, в яких впроваджено різні системи електро-
нного документообігу і які готові до впровадження міжсистемного об-
міну електронними документами. кабінет Міністрів україни погодився 
з пропозицією Держкомінформатизації україни і видав розпоряджен-
ня “питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій 
електронного урядування” вiд 1 березня 2010 р. № 360-р87. важливим 
чинником при виборі установ-учасників пілотного проекту була за-
цікавленість розробників систем електронного документообігу в удо-
сконаленні своїх систем відповідно до вимог нового формату даних 
електронної взаємодії. основними органами державної влади, які були 
обрані для створення ділянки дослідної експлуатації нового формату 
для електронних документів, стали Дніпропетровська та одеська об-
лдержадміністрації, Дніпропетровська та одеська обласні ради88. Зго-
дом до них приєднались Секретаріат кабінету Міністрів україни та 
рівненська облдержадміністрація. 8 листопада 2010 р. на засіданні ко-
легії Державного комітету з питань науки інновацій та інформатизації 
україни (з 5 липня 2010 р. правонаступник Держкомінформатизації 
україни) було схвалено результати виконання пілотного проекту, а та-
кож подано план дій, спрямованих на розвиток електронного уряду-
вання в україні на період із листопада 2011 р. до листопада 2012 р. та 
запропоновано розгорнутий з цього приводу чинний стенд технічних 
рішень. у відповідь на лист уНДІаСД від 21 лютого 2011 р. № 53 Дер-
жавне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації україни 
(Держінформнауки україни – з 9 грудня 2010 р. правонаступник Дер-
жавного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації україни) 
повідомило про скасування наказу “вимоги до форматів даних елек-
тронного документообігу в органах виконавчої влади. Формати по-
відомлення взаємодії автоматизованих систем” від 14 серпня 2009 р. 
№ 49 та затвердження й подання на державну реєстрацію до Мін’юсту 
наказу від 25 лютого 2011 р. № 4 з такою ж назвою, яка фіксувалась 
у наказі від 14 серпня 2009 р. № 4989. З часом за результатами прове-
дення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади за-
значені вимоги були затверджені наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту україни з назвою “вимоги до форматів даних елек-
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тронного документообігу в органах державної влади. Формат електро-
нного повідомлення” і зареєстровані Мін’юстом90. однак, за суттю ці 
вимоги залишились незмінними з 2010 р., попри зауваження, що були 
надані розробникам Держкомархівом україни. крім того, незважаючи 
на унормування форматів даних у взаємодії між СЕД органів держав-
ної влади, дієвих кроків в електронному документообігу україни після 
його затвердження як нормативно-правового акту не зроблено. поря-
док обміну електронними документами між органами державної вла-
ди україни досі не змінився. вихідні електронні документи друкують 
і надсилають до іншої установи, як документи з паперовим носієм ін-
формації, а вхідні документи з паперовим носієм інформації сканують 
і в системі електронного документообігу користуються не оригіналом 
вхідного документа, а його оцифрованою копією, для якої, за дослі-
дженнями сучасних систем електронного документообігу україни, не 
передбачено ніякого механізму їхнього засвідчення.

Наприкінці 2011 р. Держінформнауки україни зробив спробу 
змінити ситуацію та почав впровадження системи електронної вза-
ємодії органів виконавчої влади. [За розпорядженням кабінету Міні-
стрів “питання впровадження системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади” від 28 грудня 2011 р. № 1363-р Держінформнауки 
україни було доручено створення зазначеної системи91. Систему було 
створено у 2012 році92. однак донині зазначена система так і не стала 
загальнодержавною системою для здійснення юридично значущого об-
міну електронними документами. важливим чинником, що негативно 
впливає на роботу системи електронної взаємодії органів виконавчої 
влади, є відсутність розуміння того, що спочатку слід унормувати ро-
боту з електронними документами у діловодстві та за єдиними вимо-
гами, які визначаються на нормативно-правовому рівні, доопрацювати 
СЕД учасників електронного документообігу. – Ю. К.].

4.16. проблема накладання еЦп на файли
зі шкідливим програмним забезпеченням

На жаль, при недостатньому рівні захисту аІС, що є розповсюдже-
ною практикою з огляду на відсутність коштів для виконання вимог за-
конодавства у сфері захисту інформації, яка є власністю держави93, іс-
нує ймовірність виникнення ситуації, коли недостатньо захищена аІС 
не буде спроможна перед накладанням ЕЦп виявити файли з шкідли-
вим програмним кодом. у результаті ЕЦп буде накладено на документ, 
що містять шкідливий програмний код (зокрема, комп’ютерний вірус). 
Такий документ може призвести до двох серйозних загроз. по-перше, 
сприяти розповсюдженню шкідливого програмного забезпечення, яке 
може спричинити руйнівні наслідки для недостатньо захищеної аІС 
іншої установи або архіву. по-друге, момент з’ясування, що файл ЕД 
тривалого або постійного зберігання містить шкідливий програмний 
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код, може настати згодом, наприклад, в архіві, в який був переданий 
ЕД, вже після завершення граничних строків зберігання цих документів 
в архівному підрозділі (архіві) установи – аж через п’ять років. уста-
нова повинна буде виправити встановлені порушення. Це призведе до 
створення нового ЕД шляхом накладання нового ЕЦп на документну 
інформацію із відхиленого (“повернутого”) ЕД. виникає питання про 
легітимність такого ЕД. ЕД буде підписаний іншим ЕЦп з, цілком ймо-
вірно, іншими реквізитами, оскільки нині термін дії сертифіката осо-
бистого ключа становить два роки. крім того, накладання нового ЕЦп 
буде супроводжуватися додаванням позначки часу на момент перепід-
писання документа.

4.17. відсутність розуміння з боку розробників сед
архівних процесів щодо ед 

у даний час жодна СЕД в україні не має повноцінного архівного 
модуля, який задовольнив би потреби архівістів. однак найбільший час 
в життєвому циклі ЕД тривалого (понад 10 років) та постійного збері-
гання становлять процеси підготовки таких ЕД до архівного зберігання 
та перебування на архівному зберіганні. від того, як будуть організо-
вані процеси на початку життєвого циклу, залежить спроможність ар-
хівістів зберегти та відтворити ЕД у перспективі.

однак потрібно відзначити, що на створення СЕД впливають не 
тільки комерційні інтереси розробників програм, а й вимоги замовни-
ків СЕД (установ) та архівістів.

Так, у 2010 році в українському науково-дослідному інституті ар-
хівної справи та документознавства (далі – уНДІаСД) було розроб-
лено проекти ГСТу “Метадані архівного електронного документа: 
структура та зміст”94, “порядку приймання-передавання електронних 
документів до держархівів та ЦДЕа на постійне зберігання. Методичні 
рекомендації”95 та “порядку приймання-передавання електронних до-
кументів до державного архіву в автономній республіці крим, держав-
них архівів областей, міст києва і Севастополя від архівних відділів 
районних державних адміністрацій україни”96. у процесі розробки цих 
тем було з’ясовано, що дані, необхідні для створення аЕД, треба почи-
нати накопичувати в системі з моменту створення ЕД. враховуючи, що 
частково необхідні дані вже присутні в базі даних (далі – бД) уcтанови, 
розробникам СЕД буде нескладно доопрацювати свої системи за на-
становами галузевого стандарту щодо структури та змісту XML-схеми, 
проект якої розроблено у першому кварталі 2011 року97, схвалено НМр 
ЦДЕа україни98 та передано на розгляд НМк укрдержархіву. [Нині 
завершено погодження проекту “порядку роботи з електронними доку-
ментами та їх підготовки до передачі на архівне зберігання”99, що було 
розроблено укрдержархівом на виконання пункту 2 розпорядження ка-
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бінету Міністрів україни від 26.09.2011 № 1014-р100. Зазначений проект 
порядку містить всі вимоги документознавців та архівістів щодо орга-
нізації діловодства, у межах якого впроваджений юридично значущий 
електронний документообіг (з використанням ЕЦп), зокрема до нього 
увійшли вимоги щодо структури та змісту XML-схеми аЕД. – Ю. К.].

4.18. проблема обмеженого терміну використання носіїв
для зберігання інформації в електронній формі

усі сучасні носії, що використовуються для зберігання інформа-
ції в електронній формі, мають обмежений термін використання. Це 
пов’язано із багатьма чинниками, які впливають на фізичний стан носі-
їв під час користування ними.

Навіть якщо погодитися з тим, що деякі розробники носіїв інфор-
мації, таких, як останні зразки оптичних дисків, стверджують, що їх 
вироби спроможні зберігати інформацію неушкодженою строком до 
100 років, слід пам’ятати про моральне та фізичне старіння апаратного 
забезпечення (див. п. 4.9 цієї концепції), тобто малу імовірність того, 
що за життєвий цикл оптичного диску вдасться зберегти у робочому 
стані пристрій читання таких носіїв.

На етапі проектування архівних аІС необхідно передбачити пла-
нову заміну носіїв при постійному зберіганні ЕД. одним з важливих 
чинників при виборі носіїв для зберігання ЕД є наявність сертифікату 
відповідності101, яким виробник декларує гарантоване зберігання ін-
формацію на носії впродовж установленого строку використання но-
сія. але навіть наявність гарантій виробника недостатня для побудови 
системи зберігання даних, оскільки ці гарантії розповсюджуються на 
фізичні носії, а не на дані, записані користувачем, й не гарантують від 
втрат інформації. Тому будувати такі системи необхідно з використан-
ням технологій створення надлишкової інформації й наступної її ви-
користання для відновлення даних у випадку аварій.

4.19. проблема захисту носіїв від несанкціонованого доступу
до інформації, яка на них зберігається

Технологія, за якою виготовляється більшість носіїв інформації, 
дозволяє не тільки записувати та читати на них дані, але й змінювати 
та видаляти ці дані. Такі можливості дуже зручні при створенні ЕД, але 
неприйнятні для їх тривалого та постійного зберігання. у відповідності 
до ст. 9 Закону україни “про Національний архівний фонд та архівні 
установи” власники документів НаФ та інші особи, які користуються 
зазначеними документами, не мають права їх знищувати, пошкоджува-
ти або змінювати зміст цих документів.

Звісно, що архівна аІС повинна бути захищеною від сторонньо-
го несанкціонованого втручання, доступ як у віддаленому режимі, так 
і фізично до приміщень з обладнанням також має бути обмеженим, 
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тобто система повинна відповідати вимогам нормативних документів 
щодо комплексної системи захисту інформації.

4.20. відсутність програми
інформатизації архівної галузі

Для забезпечення процесів, пов’язаних із постійним зберіганням 
ЕД, архівній галузі потрібна власна програма інформатизації. відсут-
ність такої програми викликана браком коштів на глобальну інформа-
тизацію архівної галузі.

4.21. відсутність досвіду

Для якісного впровадження у державі будь-яких процесів попе-
редньо необхідно накопичити певний досвід із цього питання, щоб 
уникнути помилкових рішень. Зазвичай для цього впроваджують пі-
лотні проекти на базі установ, які найбільш готові до їх впроваджен-
ня. На жаль, такого досвіду бракує не тільки архівістам україни, а і 
світовій спільноті архівістів. Можна стверджувати, що на здійснення 
пілотних проектів українським архівістам не вистачає коштів. але 
для здійснення таких ініціатив спочатку слід усвідомити мету, задля 
якої потрібно впроваджувати подібні пілотні проекти, встановити 
конкретні пріоритети.

4.22. нестача кваліфікованих фахівців

Запорукою створення та підтримки працездатності архівної аІС є 
плідна співпраця фахівців: архівістів, документознавців та спеціалістів 
з ІТ. Як свідчить досвід останніх років, лише за наявності такого союзу 
можна вирішити складні питання електронного документообігу та по-
стійного зберігання ЕД. Як приклад подібної співпраці можна назвати 
низку документів, які розроблені для архівної галузі в уНДІаСД, але 
призначені не тільки для архівістів, а й для спеціалістів з ІТ. Цими 
документами передбачено, що архівісти будуть використовувати ре-
зультати опрацювання цих документів ІТ-спеціалістами. Наприклад, 
проект ГСТу “Метадані архівного електронного документа: структура 
та зміст”102 визначає настанови щодо створення XML-схеми, за якою 
передбачається створення метаданих архівного електронного докумен-
та. отже, стандартом передбачається, що ІТ-спеціалісти ЦДЕа україни 
створять XML-схему, ІТ-спеціалісти, які розробляють системи електро-
нного документообігу, реалізують цю схему у своїх системах, а архі-
вісти будуть використовувати готову реалізацію галузевого стандарту 
у системах електронного документообігу, тобто користуватися резуль-
татами впровадження цих документів. З іншого боку, ІТ-спеціалісти 
потребують активної участі архівістів у процесах автоматизації діло-
водства та архівної справи.

(Продовження у наступному номері)
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тельно процессов жизненного цикла электронных документов, в частности ор-
ганизация работы с электронными документами в делопроизводстве предпри-
ятий, учреждений и организаций, электронного документооборота в украине, 
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There are defined the main goals and the ways of resolving of problems 
according the processes of the life cycles of electronic documents, especially the 
organization of work with the electronic documents in the record keeping process 
of enterprises, institutions and companies, the organization of electronic record 
keeping in Ukraine, the preparing of electronic documents for transferring to the 
archives, the acceptance and transferring of electronic documents to the State 
archival institutions and archival departments of the City Councils, their permanent 
storage, providing of access to and reproduction of documentary information.
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ОсОбливОсті систем
елеКтрОннОГО дОКУментООбіГУ
У дерЖавниХ ОрГанаХ УКраЇни

аналізується сучасний стан організації керування електронними докумен-
таційними процесами в діяльності державних органів україни як складової 
електронного урядування та досліджуються проблемні питання впровадження 
електронного документообігу.

Ключові слова: електронні документаційні процеси; електронний доку-
ментообіг; електронне урядування; державні органи.

основним джерелом ухвалення управлінських рішень для якісної 
реалізації державної політики є достовірна та повна задокументована 
інформація про діяльність усіх державних органів. оперативне отри-
мання такої інформації на сьогодні можливе лише за допомогою сучас-
них інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Ефективність управління державних органів у сучасних умовах 
значною мірою залежить від вирішення завдань оперативного створен-
ня електронних документів, контролю за їх виконанням, від організації 
збереження, а також пошуку і використання. Електронний докумен-
тообіг1 дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи, можливість 
скоротити часові витрати на розв’язання задач, пов’язаних із діяльніс-
тю державних органів2. автоматичний контроль виконання документів 
підвищує якість роботи виконавців, робить результати підготовки до-
кументів більш прогнозованими і керованими.

Система електронного документообігу (далі – СЕД) – це організа-
ційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління 
доступом і поширення електронних документів у комп’ютерних мере-
жах, а також забезпечує контроль за потоками документів в організації3.

Головне призначення СЕД – автоматизувати весь комплекс робіт 
із електронними документами: введення у систему, їх реєстрацію, роз-
поділ і розсилання, редагування, оперативне збереження, пошук і пере-
гляд, відтворення, контроль виконання, розмежування доступу до них 
тощо. впровадження СЕД сприяє підвищенню культури діловодства, 
забезпеченню суттєвої економії коштів на тиражування та пересилан-
ня значної кількості документів, що вкрай актуально нині за умов об-
меженого фінансування державних органів. крім цього, застосування 

* Радченко Сергій Васильович – головний спеціаліст відділу формування 
НаФ та діловодства Центрального державного електронного архіву україни.
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СЕД дозволяє прискорити терміни опрацювання документів, удоско-
налити механізм організації та виконання документів, автоматизувати 
виконання однотипних операцій, спростити використання інформації 
документів за рахунок розширення можливостей їхнього пошуку.

На цей час існує два альтернативних підходи до автоматизації за-
вдань документообігу в державних органах. перший полягає у послі-
довній реалізації окремих програм, що автоматизують конкретні ділян-
ки управління документообігу. Другий – у впровадженні платформи 
для реалізації комплексної системи автоматизації документообігу та 
управління процесами і створення на цій базі модулів, інтегрованих в 
єдиний комплекс.

перший підхід реалізує фіксовану функціональність (реєстрація 
вхідних, вихідних, внутрішніх документів та контроль за їх виконанням 
тощо). прикладами таких модулів є системи автоматизації канцелярії, 
засоби автоматизації контролю виконання та ін. основна перевага да-
ної реалізації у відносно невисокій вартості та досить швидкому ефекті 
від впровадження відповідних модулів. програми цієї групи ідеально 
підходять для автоматизації спеціалізованих робочих місць, орієнтова-
них на виконання однотипних операцій.

потреби оперативного одержання і обробки великих обсягів різ-
нопланової інформації, колективної роботи з підготовки документів, 
створення і надання електронних адміністративних послуг визначають 
об’єктивну необхідність впровадження в управлінській діяльності дер-
жавних органів комплексної автоматизації документаційних процесів. 
у даний час майже усі СЕД, що представлені на українсько-російсько-
му ринку, пропонують комплексний підхід для вирішення завдань ав-
томатизації документообігу.

Електронний документообіг є важливою складовою документацій-
ного забезпечення діяльності державного органу. Електронний доку-
ментообіг з використанням електронного цифрового підпису (далі – 
ЕЦп)4 є однією з основних складових електронного урядування, адже 
саме він забезпечує циркуляцію електронних документів, які є підґрун-
тям для нової юридично значущої форми взаємодії: держави та сус-
пільства (government to citizen – G2C), держави та бізнесу (government 
to business – G2B), державних органів між собою (government to 
government – G2G).

розвиток електронного урядування – це складний процес, що по-
требує значних матеріальних, інтелектуальних і фінансових ресурсів 
та вимагає вирішення комплексу правових, організаційних і технічних 
проблем.

питання унормування в україні електронного документообігу на-
бувають значної політичної та економічної ваги у зв’язку з розвитком 
інформаційно-комунікаційних технологій та створення на їх основі но-
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вих форм взаємодії, документування інформації та документаційного 
забезпечення будь-якої діяльності.

автор ставить за мету проаналізувати існуючі в україні СЕД, їх 
загальну організацію, окреслити проблеми щодо впровадження таких 
систем, визначити основні переваги електронного документообігу, як 
складової електронного урядування та визначити завдання для подаль-
шого їх розвитку.

одним із головних пріоритетів україни є побудова інформаційно-
го суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і 
спрямованого на розвиток, в якому кожен міг би створювати і накопи-
чувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користува-
тися і обмінюватися ними, надати можливість кожній людині повною 
мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому 
розвиткові для підвищення якості життя5.

кабінет Міністрів україни щорічно звітує про стан інформатизації 
та розвиток інформаційного суспільства в україні. Незважаючи на те, 
що на ринку україни існує понад 50 систем, останні три роки – 20106, 
20117 та 20128 державні органи віддають перевагу провідним СЕД, на-
веденим у таблиці 1.

Таблиця 1

Назва СЕД (розробник) 2010 рік 2011 рік 2012 рік

Megapolis. Документообіг (Софтлайн) 32 % 21,18 % 40 %

OPTIMA-WorkFlow (Optima) 15 % 22,35 % 15 %

Док проф (Ситроникс) 11 % 10,59 % 10 %

Дело (Електронні офісні системи) 9 % 4,71 % –

MasterDOC (банкомсвязь) 2 % 3,53 % 5 %

атлас Док (атлас) 2 % 5,88 % 5 %

летограф (летограф) – 2,35 % –

Інше 29 % 29,41 % 25 %

СЕД, які впроваджено та функціонують у державних органах, по-
стійно змінюються і удосконалюються виробниками. Цим викликано 
коливання їх популярності серед користувачів.

важливе значення для державних органів мають системи обліку 
звернень громадян та контролю за їх виконанням. Найбільший відсо-
ток впровадження цих систем належить наступним виробникам: ЗаТ 
“Софтлайн” (13,59 %), Тов “Ер-Джі-Дейта” (12,62 %) та ЗаТ “Інфо-
плюс” (4,85 %)9.

Найпоширенішою архітектурою СЕД, якою користуються державні 
органи, є клієнт-серверна10, на другому місці WЕв-орієнтована11.
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Щодо системи управління базами даних (далі – СубД), то державні 
органи найчастіше віддають перевагу системам Oracle та MSSQL12.

За даними Національного центру підтримки електронного уряду-
вання13, в державних органах впроваджено та експлуатується СЕД, 
більшість з яких на даний час є несумісними між собою як за форма-
тами електронного документу, так і за форматами ЕЦп. Така ситуація 
стала можливою у результаті хаотичного, несистемного розвитку наці-
ональної системи ЕЦп та відсутності сертифікації СЕД і уніфікованих 
форматів, що не тільки унеможливлює електронну взаємодію держав-
них органів між собою при наданні ними державних послуг та є за-
грозою національній безпеці держави, але й створює значні труднощі 
для бізнесу, особливо в процесі надання електронної звітності контр-
олюючим органам. однак останнім часом спостерігається покращення 
ситуації. Так, у листопаді 2011 р. затверджено “вимоги до форматів 
даних електронного документообігу в органах державної влади. Фор-
мат електронного повідомлення”14, а вже у серпні 2012 р. затверджено 
“вимоги до формату підписаних даних”15, що спрямовано на забезпе-
чення створення сприятливих умов для обміну електронними докумен-
тами між різними СЕД та технологічної сумісності програмно-техніч-
них комплексів акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних 
засобів ЕЦп.

Ще одним кроком на шляху до оптимізації роботи з електронними 
документами в україні стало розпорядження кабінету Міністрів укра-
їни “питання впровадження системи електронної взаємодії органів ви-
конавчої влади”16. На виконання цього розпорядження було створено 
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – сис-
тема взаємодії), що дозволяє здійснювати обмін електронними доку-
ментами. “положення про систему електронної взаємодії органів вико-
навчої влади”17 затверджено постановою кабінету Міністрів україни, 
а згодом Міністерство юстиції україни затвердило “порядок роботи з 
електронними документами через систему електронної взаємодії з ви-
користанням ЕЦп”18. Зазначені документи встановлюють загальні пра-
вила створення, відправлення, передавання, одержання, опрацювання, 
використання та зберігання електронних документів та електронних 
копій паперових документів, на які накладено ЕЦп, таких, що не міс-
тять інформацію з обмеженим доступом. однак, незважаючи на те, що 
нині завершено дослідну експлуатацію системи взаємодії та здійсню-
ється її підготовка до переведення у режим промислової експлуатації, 
досі немає інструкції з організації роботи системи взаємодії, яка ви-
значала б порядок дій органів виконавчої влади для підключення до 
неї та безпосереднього опрацювання в ній документів і інформації, що 
забезпечує їх чітку взаємодію з іншими органами виконавчої влади та 
Секретаріатом кабінету Міністрів україни.
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Слід зазначити, що найвагомішим документом, що дозволить 
унормувати роботу різних СЕД, а також системи взаємодії, є проект 
“порядку роботи з електронними документами та їх підготовки до пе-
редавання на архівне зберігання”19, розроблений Державною архівною 
службою україни (далі – укрдержархів) на виконання розпорядження 
кабінету Міністрів україни “про затвердження плану заходів щодо 
реалізації концепції розвитку електронного уряду в україні”20. Нині 
проект зазначеного порядку на узгодженні в Міністерстві юстиції 
україни.

Згідно з даними різних джерел із мережі Інтернет в україні акреди-
тованими центрами сертифікації ключів на сьогодні видано понад 800 
тисяч посилених сертифікатів ключів, електронну звітність збирають 
11 державних органів; так, Міністерство доходів і зборів отримує елек-
тронну звітність від понад 480 тисяч суб’єктів господарювання21.

впровадження електронного документообігу з використанням 
ЕЦп, як пріоритетний напрям державної політики щодо електронно-
го урядування, визначено актами президента україни, верховної ради 
україни та кабінету Міністрів україни22.

упродовж 2012 р. Центральним державним електронним архівом 
україни (далі – ЦДЕа україни) проведено вивчення стану впроваджен-
ня СЕД у державних органах. До 47 державних органів направлено за-
пити щодо видів впроваджених СЕД та їх основних характеристик23, 
відповіді надійшли від 42 державних органів. 

проаналізувавши отримані відповіді, можна зробити висновок, що 
нині в державних органах впроваджено системи автоматизації діловод-
ства (далі – СаД) і системи електронного документообігу (далі – СЕД).

СаД орієнтовані на автоматизацію документаційних процесів сто-
совно паперових документів. До основних функцій СаД належать: ре-
єстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів, контроль за їх 
виконанням.

СЕД поєднують у собі функції автоматизації діловодства та управ-
ління електронними документами, забезпечують приймання, реєстра-
цію, обробку, передачу, засвідчення документа ЕЦп та зберігання 
електронних документів. Тобто СЕД охоплює всі діловодні процеси в 
державних органах та має власні засоби обліку і зберігання документів, 
а також механізм автоматизації їх руху – маршрутизатор, що іменуєть-
ся нерідко docflow.

До СЕД зазвичай зараховують і СаД, тим більше, що класичних 
СаД практично не залишилося, оскільки всі вони постійно оновлюють-
ся та доопрацьовуються. Тому віднести їх до СаД або до СЕД можна з 
певною ймовірністю, аналізуючи характеристики цих систем.
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впровадження сад та сед
СаД, яка забезпечує реєстрацію вхідних, вихідних, внутрішніх до-

кументів, контроль за їх виконанням, впроваджено у 38 державних ор-
ганах із 42, які надали відповіді за запитом ЦДЕа україни.

На стадії впровадження чи дослідної експлуатації СЕД знаходяться 
9 державних органів, у яких уже впроваджені СаД. паралельно СаД 
та СЕД впроваджено у 6 державних органах.

Тільки СЕД впроваджено у 2 – Державному агентстві резерву 
україни та Державному космічному агентстві.

Не впроваджено ні СаД, ні СЕД у 2 державних органах – Держав-
ній міграційній службі та адміністрації Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації україни.

Із 9 державних органів, що перебувають на стадії впровадження 
чи дослідної експлуатації, можливість використання ЕЦп передбачено 
лише у 7:

– Фонд державного майна україни при впровадженні СЕД у до-
слідну експлуатацію використовує 189 ключів ЕЦп неакредитованого 
центру сертифікації ключів Фонду;

– Національний банк україни СЕД запровадив частково, без ЕЦп 
(надано інформацію про ~5000 ключів ЕЦп, що видані двома акре-
дитованими центрами сертифікації ключів (далі – аЦСк) та власним 
аЦСк);

– Державною казначейською службою україни здійснюється акре-
дитація власного ЦСк (надано інформацію про 5238 ключів ЕЦп);

– Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства україни впроваджено СЕД (надано інфор-
мацію про 393 ключі ЕЦп, видані аЦСк);

– Державною службою фінансового моніторингу частково впрова-
джено СЕД (надано інформацію про 42 ключі ЕЦп, видані аЦСк);

– Державною прикордонною службою україни впроваджено СЕД 
у тестовому режимі (надано інформацію про 4 ключі ЕЦп, видані 
аЦСк);

– Міністерство закордонних справ україни надало інформацію про 
дослідне впровадження СЕД (державний центр інформаційних ресурсів 
тестується).

Серед державних органів, що впровадили СЕД лише Національ-
не агентство україни з питань державної служби використовує ЕЦп 
аЦСк для створення електронних документів (85 ключів аЦСк – Дп 
“українські спеціальні системи”).

у 6 державних органах (Міністерстві освіти і науки україни, Мі-
ністерстві охорони здоров’я україни, Міністерстві фінансів україни, 
Державній службі інтелектуальної власності україни, Державному кос-
мічному агентстві, раді національної безпеки і оборони україни) впро-
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ваджено СЕД без використання ЕЦп – інформації про центри акредита-
ції та кількість ключів ЕЦп не надано. у Державному агентстві резерву 
україни використання ЕпЦ передбачено, але на час опитування воно 
не використовується (інформацію про кількість ключів не надано).

Державна служба статистики україни та Державна інспекція тех-
ногенної безпеки україни на час опитування перебували на початковій 
стадії впровадження СЕД.

відомості про аЦСк надали 5 опитаних державних органів, де впро-
ваджено тільки СаД. при детальному вивченні питання з’ясовано, що у 
трьох державних органах ЕЦп використовують або планують викорис-
товувати виключно в системі взаємодії (Державною службою україни з 
надзвичайних ситуацій активовано та використовується 20 зі 100 ЕЦп, 
Міністерством оборони україни – 5 ЕЦп, Державною виконавчою 
службою україни – 2 ЕЦп). у Міністерстві доходів і зборів україни 
створено власний аЦСк, який надає послуги ЕЦп безкоштовно.

Міністерством інфраструктури україни надано інформацію щодо 
подання заявки до Держінформнауки на постачання послуг аЦСк.

аЦсК, які надають послуги державним органам
ЗаТ “Інфраструктура відкритих ключів” – 2;
Центр сертифікації ключів “Masterkey” товариства з обмеженою 

відповідальністю “арт-мастер” – 4;
Центр сертифікації ключів “Центр автентифікації національної сис-

теми конфіденційного зв’язку” державного підприємства “українські 
спеціальні системи” – 1;

Центр сертифікації ключів “уСС-Цезаріс” державного підприєм-
ства “українські спеціальні системи” – 2.

програмне забезпечення, що використовується
в державних органах

результати дослідження ЦДЕа україни щодо СЕД та СаД, які впро-
ваджено та функціонують в державних органах наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва системи (розробник) відсоток

Megapolis. Документообіг (Софтлайн) 39,5 %

OPTIMA-WorkFlow (Optima) 13,2 %

аСкоД (Інфоплюс) 10,5 %

Док проф (Ситроникс) 5,3 %

MasterDOC (банкомсвязь) 5,3 %

Інше 26,2 %
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Згідно з отриманими даними від 38 державних органів програмний 
продукт “Megapolis. Документообіг” або його окремі версії та модулі 
використовують 15. “Megapolis. Документообіг” створено спеціально 
для використання держаним сектором та реалізує всі етапи життєвого 
циклу документів – від підготовки проектів документів до організації 
їх архівного зберігання, із забезпеченням використання ЕЦп.

За даними опитування, система управління документами “OPTIMA-
WorkFlow” використовується в 5 з 38 державних органів. Workflow-
системи на відміну від звичайних СЕД можуть існувати самі по собі, 
без документів. Документи розміщуються не в самій системі, а на ін-
шому ресурсі або ресурсах. більше того, в цих системах найчастіше 
циркулюють не самі документи, а дані, що вводяться користувачами 
у форми. оскільки система “OPTIMA-WorkFlow” не має власного схо-
вища документів, вона підтримує взаємодію з популярними он-лайн 
системами зберігання документів, використовуючи в своїй роботі по-
силання на документи, що зберігаються в такій системі, або створюючи 
і приєднуючи їх копії.

Систему автоматизації процесів діловодства й електронного до-
кументообігу “аСкоД” використовують у 4 державних органах. Дану 
систему запроваджено як типове рішення для державних органів різно-
го рівня. Система “аСкоД” сумісна та передбачає взаємодію з СЕД 
“Megapolis. Документообіг”.

програмний комплекс для автоматизації управлінського докумен-
тообігу і діловодства “MasterDOC” використовується 2 державними ор-
ганами (Міністерством охорони здоров’я україни та Державним кос-
мічним агентством україни).

автоматизована система діловодства “Док проф” впроваджена у 2 
державних органах (Державне агентство резерву україни та Державна 
прикордонна служба україни).

Зрідка використовується інше програмне забезпечення: “ЕМС: 
DOCUMENTUM” – Міністерством енергетики та вугільної промисло-
вості україни; “Megapolis.DocNet” – Державною реєстраційною служ-
бою україни; “парус-канцелярія” – Державною виконавчою службою 
україни; “атлас Док” – Державною податковою службою україни; 
“Inter Doc” – Міністерством закордонних справ україни. СаД власної 
розробки використовують 3 державні органи: Міністерство аграрної 
політики та продовольства україни, Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі україни, Державна митна служба україни.

За результатами опитування кількість клієнтських (робочих) місць 
для безпосередньої роботи в системах документообігу залежить від 
масштабу державного органу, наявності територіальних підрозділів, 
організаційно-штатної структури та системи діловодства і коливаєть-
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ся від одиниць до декількох тисяч. Також загальна кількість робочих 
місць залежить від етапу, на якому знаходиться впровадження СаД чи 
СЕД.

більшість систем, які функціонують в державних органах, засно-
вана на клієнт-серверній архітектурі. клієнтські робочі місця взаємоді-
ють з основним або локальним сервером, залежно від мережевої конфі-
гурації державного органу.

у 31 з 38 державних органів, які надали відомості щодо архітекту-
ри СЕД, системи документообігу 29-ти побудовано на клієнт-серверній 
архітектурі. у двох інших державних органах використовується клієнт-
сервер з вбудованим модулем “вЕб-клієнт” для роботи “мобільних” 
користувачів через веб-інтерфейс.

Система документообігу, впроваджена у Секретаріаті кабінету Мі-
ністрів україни (спеціальна розробка на основі “Megapolis”), заснована 
на трирівневій архітектурі, яка складається з частин: “тонкого клієнта” 
(спеціалізований пристрій, який не має жорсткого диска, використо-
вує для завантаження або мережевий інтерфейс, або спеціалізовану ло-
кальну операційну систему, одне із завдань якої організувати сесію з 
термінальним сервером для роботи користувача, не має у своєму скла-
ді рухомих деталей, виконується в спеціалізованих корпусах з повніс-
тю пасивним охолодженням24), що направляє інформаційний запит та 
отримує інформацію від “сервера додатків” (становить просте клієнт-
ське програмне забезпечення, яке забезпечує лише передачу даних, їх 
локальне кешування, представлення засобами інтерфейсу, редагування 
і найпростішу обробку)25; “сервера додатків”, що приймає інформацій-
ні запити клієнтів і інформацію від “сервера бази даних”, обробляє їх 
відповідно до запрограмованих правил, у разі необхідності перетворює 
у форму, зручну для сервера бази даних або для “тонкого клієнта”; 
“сервера баз даних”26, що виконує отримані від “сервера додатків” ін-
формаційні запити та відправляє результати до “сервера додатків” який 
адресує дані “тонкому клієнтові”.

у Державній виконавчій службі використовується файл-серверний 
тип архітектури27 (СаД “парус-канцелярія”).

Інформацію щодо форматів документів, які використовуються у 
системах документообігу надали 30 державних органів (без уточнення 
версії формату). Формат Microsoft Office використовує 21 державний 
орган, PDF – 3, Open Offіce – 2, скановані копії в форматі TIF – 3, 
формат DjVu – 1. Міністерство охорони здоров’я україни надало ін-
формацію, що “MasterDOC” надає можливість використання довільних 
форматів.
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сУбд, що використовується в державних органах
результати дослідження щодо використання СубД в державних ор-

ганах наведено в таблиці 3.
Таблиця 3

Назва СЕД (розробник) СубД

Megapolis. Документообіг (Софтлайн) Oracle та MS SQL Server

OPTIMA-WorkFlow (Optima) MS SQL Server

аСкоД (Інфоплюс) Oracle

Док проф (Ситроникс) Oracle 

MasterDOC (банкомсвязь) MS SQL Server

ЕМС: DOCUMENTUM (EMC) Informix 

атлас Док (атлас) Oracle

Особливості загальної організації діловодства
в державних органах

у СЕД використовуються два підходи до зберігання документів: 
централізоване та розподілене. більшість державних органів, які на-
дали відомості, віддають перевагу централізованому зберіганню доку-
ментів, а незначна частина – розподіленому.

автоматична реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів 
та створення реєстраційно-контрольної картки у системі передбачена в 
більшості СЕД та СаД, що функціонують чи впроваджуються в дер-
жавних органах.

Можливість відправки на візування, формування і публікація резо-
люції та погодження документів передбачена в системах 10 з 38 дер-
жавних органів, що надали цю інформацію.

Системи документообігу, що функціонують чи впроваджуються в 
державних органах, виконують таку функцію, як взяття документа на 
контроль та контроль за виконанням доручень у 32 державних органах.

підсистема “Звернення громадян” призначена для підвищення рів-
ня обробки звернень громадян шляхом автоматизації реєстрації отри-
маних звернень, призначення виконавців і визначення строків вико-
нання резолюцій, використовується у 29 з 38 державних органів, що 
надали цю інформацію.

подальше зменшення частки паперового документообігу завдяки 
застосуванню технологій штрих-кодування, потокове сканування та 
поступова інтеграція в СЕД передбачена у 27 державних органах. у 
Державній казначейській службі виправити на виконується модерніза-
ція системи для забезпечення можливості сканування паперових доку-
ментів.
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ведення номенклатури справ окремих підрозділів та зведеної но-
менклатури справ у системі передбачено у 22 з 38 державних орга-
нів, що надали цю інформацію. З них у 10 державних органах – це 
“Megapolis. Документообіг”, у 4 – “OPTIMA-WorkFlow”, у 2 – “аС-
коД”, у 2 – “MasterDOC”, у 2 – “Док проф”.

у 15 державних органах із 38, що надіслали інформацію, є підсис-
тема “архівна справа”, яка дозволяє формувати та підготовляти справи 
до архівного зберігання у системі (групування документів у справи, сис-
тематизація справ, створення реєстрів, описів). у 12 державних органах 
у підсистемі “архівна справа” передбачено вилучення документів для 
знищення. процедура видалення документів після закінчення строку 
їх зберігання у системах може виконуватися вручну або автоматично.

впровадження комплексної системи
захисту інформації

Згідно із Законом україни “про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах” інформація, яка є “власністю держави, 
або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої вста-
новлена законом”28, повинна оброблятися в автоматизованій системі, 
до складу якої входить комплексна система захисту інформації (далі – 
кСЗІ) з підтвердженою відповідністю.

кСЗІ впроваджено у Фонді державного майна україни та у Держав-
ній службі фінансового моніторингу україни, частково у Державному 
агентстві резерву україни (СЕД має комплекс засобів захисту інформа-
ції, експертний висновок від 20.05.2008 № 137). у процесі впроваджен-
ня кСЗІ знаходяться 5 державних органів, а в 10 – планується його 
впровадження.

впровадження системи взаємодії
За наданою інформацією від 38 державних органів у 15 з них, 

систему взаємодії впроваджено. Система взаємодії знаходиться на 
стадії тестування та впровадження ще у 13 державних органах. у 
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі україни впровадже-
но несумісну систему автоматизації діловодства (версія “Megapolis. 
Документообіг”) із системою взаємодії. у Державній казначейській 
службі виконується модернізація “OPTIMA-WorkFlow” для її інтегра-
ції з системою взаємодії.

отже, ведення документообігу в традиційному (“паперовому”) ви-
гляді не відповідає зрослим вимогам до управління документацією. 
основною проблемою традиційної технології управління документо-
обігом є практична неможливість централізовано відслідковувати рух 
документів організації в реальному масштабі часу. основною метою 
впровадження СЕД є створення в державному органі повноцінної, роз-
винутої системи документообігу, управління потоками робіт, контролю 
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за виконавською дисципліною, зокрема механізмів для виконання тех-
нологічних процесів опрацювання документів та організації контролю 
та управління цими процесами.

Характерним явищем минулих років стало підвищення уваги дер-
жавних органів до СЕД на тлі все більшої їх активності в сфері фор-
мування та розвитку інформаційного суспільства та електронного уря-
дування.

За даними дослідження, проведеного ЦДЕа україни в 2012 році, 
90 % державних органів автоматизували процедуру реєстрації вхідної/
вихідної кореспонденції та впровадили спрощені системи контролю за 
виконанням доручень. упроваджені СаД створюють сприятливі тех-
нологічні передумови переходу державних органів на електронний до-
кументообіг та впровадження СЕД.

На час опитування державних органів 19 % з них вже впровадили 
СЕД. На стадії впровадження чи дослідної експлуатації СЕД перебував 
21 % державних органів.

проте, якщо проаналізувати базову функціональність впровадже-
них в державних органах СЕД, то очевидно, що ці системи використо-
вуються користувачами тільки на 20–25 % своїх можливостей.

Також за результатами дослідження встановлено, що більшість 
державних органів, у яких впроваджено чи впроваджується СЕД, не 
використовують ЕЦп. через відсутність ЕЦп документи в електронній 
формі не мають юридичної сили електронного документа, оскільки не 
відповідають нормам законодавства про електронні документи, зокре-
ма Закону україни “про електронні документи та електронний доку-
ментообіг”, і тому не можуть передаватися на постійне зберігання до 
державних архівів.

Таким чином, хоча більшість документообігу у державних органах 
здійснюється в традиційному паперовому вигляді, нинішній стан впро-
вадження СЕД в державних органах створює технологічні передумови 
для подальшого поширення електронного документообігу в україні.
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анализируется современное состояние организации управления электрон-
ными документационными процессами в деятельности государст венных ор-
ганов украины как составляющей электронного управления и исследуются 
проблемные вопросы внедрения электронного документооборота.

Ключевые слова: управление электронными документационными про-
цес сами; электронный документооборот; электронное управление; госу дарст-
венные органы.

There is analyzed the contemporary state of the organization of managing of 
electronic document processes in the activity of the State Bodies of Ukraine as the 
part of the electronic government and is researched the problem question of the 
implementation of the electronic flow of documents in the article.

Key words: the electronic document processes; the electronic flow of docu-
ments; the electronic government; the State Bodies.
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м. в. КОвтУн*

“стУдіЇ з арХівнОЇ справи та дОКУментОзнавства” – 
ФаХОве вітчизняне видання з арХівОзнавства

На підставі аналізу публікацій “Студій з архівної справи та документо-
знавства” показано значущість наукового щорічника для архівної галузі укра-
їни. проаналізовано проблематику видання, його зміст, автуру, визначено 
специфіку, особливості та основні тенденції публікаційної діяльності в що-
річнику.

Ключові слова: архівознавство; архівна періодика; “Студії з архівної 
справи та документознавства”; український науково-дослідний інститут ар-
хівної справи та документознавства.

важливою складовою у комплексному вивченні історії, основних 
напрямів розвитку, методології вітчизняного архівознавства є дослі-
дження української архівної періодики. Значення фахових видань по-
лягає насамперед у тому, що вони, по-перше, є носіями різноманітної 
галузевої інформації, фіксують теоретичні здобутки у сфері архівознав-
ства та сприяють їх поширенню, а також висвітлюють різноманітні по-
дії архівного життя; по-друге, інформують фахівців про кращий прак-
тичний досвід архівних установ.

З точки зору аналізу методологічних підходів у пресознавчих дослі-
дженнях заслуговують на увагу монографічні праці та дисертації, при-
свячені вивченню окремих періодичних видань та періодиці загалом 
(Т. Дорохіна, І. Матяш, л. лазурко, М. палієнко, Г. рудий, М. ковтун, 
л. Сакада та ін.)1. На початку 2000-х рр. з’явилися розвідки, спеціаль-
но присвячені друкованому органу українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства (далі – уНДІаСД). – 
“Студії з архівної справи та документознавства” (далі – “Студії”)2. Те-
матичні огляди матеріалів першого тому щорічника підготували авто-
ритетні фахівці С. кульчицький та п. Сохань3. Так, останній вважає 
щорічник яскравим прикладом наукової співпраці істориків і архівіс-
тів – учених архівних установ, вНЗ, академічних науково-дослідних 
інститутів та ін. С. кульчицький відзначає чимало цікавих матеріалів, 
вміщених на сторінках “Студій...”, зокрема, присвячених історії і теорії 
документознавства (С. кулешов, М. ларін), історії установ (в. Шан-

* Ковтун Марина Вікторівна – кандидат історичних наук, старший нау-
ковий співробітник відділу архівознавства українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства.
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дра, в. резнікова, в. піткіна), видатним архівістам (І. войцехівська), 
закордонному архівознавству (І. антоненко), публікації архівних до-
кументів (о. коваленко, р. пиріг) тощо. Тематичний огляд продовжу-
ваних видань уНДІаСД, зокрема й “Студій” здійснила а. Слободні-
ченко (батрак), охарактеризувавши видавничий доробок інституту за 
1999–2002 рр.4 проблеми документознавства, які розглядалися на сто-
рінках періодичних видань уНДІаСД, висвітлили у своїх публікаціях 
а. батрак та в. бездрабко5.

проблема формування та функціонування фахового видання також 
розглядалася у статтях загального характеру, присвячених створенню 
інституту, його головних завдань, пріоритетних напрямів дослідження6. 

перші зарубіжні рецензійні наукові відгуки на українські архівоз-
навчі видання були опубліковані у польському (“Archeion”) та німець-
кому (“Archivmitteilungen”) журналах7.

у 2004 р. вийшов друком систематичний покажчик змісту часопису8.
Таким чином, хоча окремі аспекти видавничої діяльності “Студій” 

вже висвітлювались в історіографії, проте вивчення названої пробле-
ми є фрагментарним. Зокрема, досі не здійснено комплексного аналізу 
основної архівознавчої тематики представлених на сторінках щорічни-
ка публікацій, чітко не визначено місце і роль продовжуваного видання 
в історіографічному процесі в україні.

На підставі всебічного дослідження спеціальних галузевих архів-
них видань у системі історичної періодики та аналізу особливостей 
розвитку української архівної періодики умовно виокремлюють два 
основні періоди її історії: 1947–1991 рр. – період існування єдиного 
центрального галузевого видання (1947–1960 рр.) – “Науково-інформа-
ційний бюлетень архівного управління Міністерства внутрішніх справ 
урСр”, 1961–1965 рр. – “Науково-інформаційний бюлетень урСр”, 
1965–1990 рр. – науково-інформаційний бюлетень архівного управ-
ління (з 1974 р. – Головного архівного управління) при раді Міністрів 
урСр “архіви україни” (з 1991 р. – науково-практичний журнал “ар-
хіви україни”) та 1991–2007 рр. – період відродження традицій україн-
ської архівної періодики шляхом відновлення видання фахових журна-
лів і щорічників, реалізації не втілених раніше проектів (“пам’ятки”). 

помітне місце серед української архівної періодики новітнього пе-
ріоду, що об’єднує кращі сили істориків та архівістів навколо розро-
блення питань історії, теорії й практики архівної справи, сприяє інте-
грації архівної, бібліотечної, музейної галузей, встановленню наукових 
контактів між архівістами різних країн, належить науковому щорічни-
ку “Студії”, перше число якого побачило світ у 1996 р.

Засновником щорічника стала редакційна колегія (в. ляхоцький, 
І. Матяш, Н. Марченко та ін.) провідної наукової галузевої інститу-
ції – українського державного науково-дослідного інституту архівної 
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справи та документознавства (нині – уНДІаСД), заснованого 1994 р.9 
Загалом упродовж 1996–2012 рр. вийшло 20 томів “Студій” (іноді що-
річно виходило по два томи). 

Склад редколегії неодноразово зазнавав змін. Нині головним редак-
тором щорічника є доктор історичних наук, проф., завідувач відділу до-
кументознавства уНДІаСД С. кулешов. у складі редколегії відомі на-
уковці, діячі архівної справи: доктор історичних наук, проф., провідний 
науковий співробітник відділу архівознавства уНДІаСД а. катренко 
(відповідальний секретар); доктор історичних наук, проф., завідувач 
кафедри державного управління кНукіМ в. бездрабко; кандидат іс-
торичних наук, старший науковий співробітник відділу архівознавства 
уНДІаСД Г. волкотруб; кандидат історичних наук, директор уНДІ-
аСД о. Гаранін; доктор історичних наук, старший науковий співробіт-
ник, заступник генерального директора з наукової роботи Національної 
бібліотеки україни ім. в. І. вернадського в. Горовий; доктор історич-
них наук, проф., член-кореспондент НаН україни, директор Інституту 
рукопису Національної бібліотеки україни ім. в. І. вернадського л. Ду-
бровіна; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, за-
відувач сектору відділу науково-дослідної роботи державного закладу 
Національної парламентської бібліотеки україни С. Зворський; доктор 
історичних наук, проф., директор всеросійського НДІДаС (м. Москва) 
М. ларін; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри документознавства і управління соціальними ко-
мунікаціями Інституту менеджменту НакккіМ І. Мага; кандидат іс-
торичних наук, доцент, директор білоруського НДІДаС (м. Мінськ) 
а. рибаков; доктор історичних наук, професор, академік HAH україни, 
директор Інституту історії HAH україни в. Смолій; доктор історичних 
наук, професор, директор Науково-дослідного Центру орієнталістики 
ім. омеляна пріцака НаукМа І. Срібняк; кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-хімічних та 
біологічних досліджень уНДІаСД Н. Христова. внесок кожного з них 
у розвиток архівознавства, документознавства і суміжних наукових 
дисциплін засвідчений ґрунтовними працями в цій галузі.

програмні засади наукового щорічника його редакція визначила 
вже у першому номері: “… вийти на якісно новий для україни рівень 
історичного наукового видання, гідного вимог сучасного архівознав-
ства”, сприяти об’єднанню “істориків та архівістів навколо розроблення 
питань теорії та історії архівної справи, практичній реалізації здобутків 
архівознавства та документознавства”, ознайомлювати “з досягнення-
ми світової архівістики та документознавства”, висвітлювати “пробле-
ми підготовки архівних кадрів”10.

вже сама назва щорічника, де фігурує термін “архівна справа”, 
вказує на те, що видання орієнтоване на висвітлення архівознавчої 
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проб лематики, чому підпорядкована і його структура. проте спеціаль-
на окрема рубрика “архівознавство” у щорічнику відсутня. публікації 
з архівознавчої тематики містяться під такими рубриками “Студій”: 
“архівна справа: історія та сучасність”, “Теорія і методика архівознав-
ства”, “видатні архівісти україни” (з 2003 р. – “персоналії”), “архівоз-
навство за кордоном” (“архівістика за кордоном”, з 2002 р.), “архівні 
відкриття” (з 2002 р.), “огляди архівних фондів”, “публікація архівних 
документів”, “рецензії”. Слід зазначити, що редакційна колегія в своїй 
діяльності послідовно дотримувалась установлених принципів форму-
вання змісту журналу. про це свідчить його чітко визначена структура, 
яка лише зрідка зазнавала змін (розширення або звуження рубрик).

отже, пріоритетне місце серед публікацій у “Студіях” належить 
саме архівознавчій тематиці. проаналізувавши публікації часопису за 
весь період існування щорічника, можна дійти висновку про сконцен-
трованість більшості його авторів на вивченні як важливих теоретичних 
питань, пов’язаних із дослідженням термінології, методики та методо-
логії архівної науки, стандартизації архівної справи, з’ясуванні місця 
і ролі архівознавства у системі міждисциплінарних зв’язків, так і на 
розв’язанні практичних проблем архівної справи. більшість статей на 
сторінках щорічника присвячена історії архівної справи, архівній науці 
та освіті, збереженню архівних документів, їх організації та експертизі 
цінності, архівному описуванню, комплектуванню архівів та викорис-
танню архівних документів. видання також знайомить із досягненнями 
світової архівістики, висвітлює проблеми підготовки кадрів для архів-
них установ.

Найбільша кількість статей на сторінках “Студій” присвячена огля-
дам архівних фондів (71), історії архівної справи (70), теорії та мето-
диці архівознавства (59), видатним архівістам україни (49). Спеціальні 
розділи щорічника присвячені питанням розвитку архівної справи в за-
рубіжних країнах (27), архівної україніки (4), публікації архівних до-
кументів (20), архівним відкриттям – 19, ювілеям – 13, некрологам – 7. 

Зміст теоретичних досліджень сконцентровано у таких наукових 
концепціях: інформатизації, архівної освіти та захисту національних 
інтересів у галузі архівної справи; організації системи науково-техніч-
ної інформації в архівній галузі; Національного бібліотечного та архів-
ного фонду “україніка”; створення та функціонування Національного 
реєстру “архівна україніка”. концепція методики грошової оцінки до-
кументів Національного архівного фонду (далі – НаФ) (С. кулешов, 
Н. Христова) орієнтована на вирішення питань захисту законних ін-
тересів держави, юридичних і фізичних осіб – власників документів 
НаФ, що визначає порядок проведення грошової оцінки документів 
НаФ на підставі загальновизнаних критеріїв їх цінності. у “концепції 
системної комп’ютеризації архівної справи”, розробленій л. Дуброві-
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ною (1998 р.), сформульовано бачення конфігурації програмного і тех-
нічного забезпечення та структури комп’ютерного комплексу архівної 
сфери україни. І досі не втратила актуальності сформульована у “кон-
цепції підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних уста-
нов” (І. Матяш (кер.), Я. калакура, в. лозицький, к. Селіверстова) про-
позиція щодо заснування спеціального Центру архівної післядипломної 
освіти при уНДІаСД. Сутність концепції створення та функціонування 
Національного реєстру “архівна україніка” полягає у розробленні тео-
ретичних, правових та організаційних засад створення і функціонуван-
ня Національного реєстру “архівна україніка”, визначенні напрямів та 
об’єкту архівної евристики, з’ясуванні засобів і способів репрезентації 
архівної інформації такого типу та умов доступу до реєстру.

Історії архівної справи присвячені наукові розвідки о. бажан, 
С. борисевича, л. Гісцової, М. Довбищенка, С. Зозулі, Т. клименко, 
к. климової, С. кононенка, І. Матяш, Н. Московченко, Г. папакіна, 
Т. прись, л. приходько, З. Сендика, І. Симоненка, Ю. Стецика та ін11. 
особливістю цього виду публікацій щорічника є не перераховування 
чи проста систематизація історичних фактів, а їх аналіз і порівняльна 
характеристика у контексті історії ідей, соціальної історії, зокрема іс-
торії установ. 

Серед студій часопису, присвячених розв’язанню практичних про-
блем архівної справи, можна умовно виокремити такі групи: 

– організація архівних документів (Г. бойко, о. косенко, С. куле-
шов, І. Мага, Н. Московченко); 

– забезпечення збереженості архівних документів (том 6 “Студій” 
повністю присвячений проблемам збереженості Національної ар-
хівної спадщини; о. володіна, л. Дегтяренко, л. Затока, а. Іг-
натуша, л. качановська, к. климова, Е. коваль, а. коридон, 
п. Марченко, Г. Новікова, Ф. овчаренко, М. омельченко, С. ре-
шетников, І. Скобець, л. Шевченко, п.-й. Шулер, а. Шурубура); 

– архівне описування, формування і функціонування довідково-
го апарату архівів (л. андрієвська, в. бездрабко, С. Зворський, 
к. климова, С. лозова, Н. павловська, Н. Христова); 

– експертиза цінності архівних документів та питання комплек-
тування архівів (Н. Метальникова, С. Сельченкова, З. Сендик, 
л. Скрицька, М. Старовойтов, Н. Христова, л. Юдіна);

– використання архівної інформації (о. Гаранін, в. ляшенко, 
Т. Ємельянова).

порівняно невелика кількість публікацій на сторінках “Студій” 
присвячена питанням архівного законодавства, нормативним доку-
ментам та стандартам в архівній справі12. Так, на сторінках щорічника 
опубліковані укази президента україни про День працівників архівних 
установ, постанови кабінету Міністрів україни13, Закон україни про 
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внесення змін до Закону україни “про Національний архівний фонд і 
архівні установи”14. Це пояснюється тим, що редколегія “Студій” на-
магається уникати дублювання такої інформації, пріоритет у публікації 
якої належить “віснику Державної архівної служби україни” (заснова-
ний у 2000 р. як вісник Державного комітету архівів україни).

Невід’ємною складовою щорічника є публікації про архівну украї-
ніку, проблеми реституції архівних документів та спільної архівної 
спадщини15.

На сторінках видання знайшли відображення й проблеми інформа-
тизації архівної справи16. Низку статей присвячено питанням новітніх 
інформаційних технологій, зокрема тим, що стосуються електронних 
документів17. 

проблеми архівної освіти і науки в україні на сторінках видання 
висвітлюються у статтях відомих дослідників І. Матяш18, Я. калакури19, 
С. Зворського20, Н. Гончарової21, М. Довбищенка22, в. Федосова23. ві-
дома українська дослідниця, доктор історичних наук, професор І. Ма-
тяш справедливо називає сучасний період української архівної науки 
“періодом випробувань” та акцентує увагу на необхідності поглиблення 
теоретичних досліджень, вивчення міжнародного досвіду, розширення 
міждисциплінарних зв’язків, удосконалення системи наукової атестації 
кадрів24. у іншій статті автор висвітлює питання формування дефініції 
“архівознавства” (архівна наука) та порушує проблему змісту архівоз-
навства як науки25. Доктор історичних наук, професор кафедри архівоз-
навства та спеціальних галузей історичної науки київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка Я. калакура у своїх статтях 
розповідає про розвиток архівознавства в університеті, простежує те-
оретико-методологічні, системні та функціональні взаємозв’язки архі-
вознавства як науки і навчальної дисципліни з іншими галузями знань 
історичного, філософського, юридичного, управлінського, інформацій-
ного спрямувань, аналізує їх благотворний вплив на збагачення змісту 
і дослідницьких методів26.

редколегія значну увагу приділяє висвітленню загальних проблем 
розвитку архівної справи в україні27. порушуються і питання органі-
зації архівної справи в зарубіжних країнах28. помітне місце в журналі 
посідають питання діяльності архівних установ29. 

важливе значення мають публікації, присвячені архівній справі за 
кордоном. Так, на початку 2000-х рр. опубліковано статті про досвід 
та перспективи наукового співробітництва українських та білоруських 
архівістів30, зміст та форму академічних курсів з архівознавства в архів-
ній школі Марбурга31, про зміни у польській архівній методиці32 тощо. 
Зарубіжну проблематику репрезентують статті І. антоненко, Я. крох-
маль, І. Матяш, М. палієнко, л. приходько, а. рибакова, Є. Старостіна, 
Т. Хорхординої, Н. Христової, М. Шумейка та ін33. 
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Значну цінність та зацікавленість для фахівців становлять опублі-
ковані у рубриках “персоналії” та “Ювілеї” статті, присвячені окре-
мим особистостям, зокрема відомим архівістам. важливим джерелом 
для біографічних досліджень є публікації І. бутича, І. войцехівської, 
Г. волкотруб, Т. Ємельянової, о. Ємчук, М. крячка, І. Маги, І. Ма-
тяш, М. палієнко, р. пирога, л. приходько, в. ульяновського та ін34. 
у 2006 р. була опублікована стаття кандидата історичних наук, заступ-
ника директора Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. Грушевського НаН україни о. Мавріна “павлу Степановичу 
Соханю – 80”35, у 2011 р. – “вітаємо з 60-літтям Ганну кирилівну вол-
котруб”36, три статті присвячені вшануванню відомого історика, архі-
вознавця, доктора історичних наук, професора руслана Яковича пиро-
га у зв’язку з його ювілеєм37.

Заслуговує на увагу інформативна цінність рубрики “бібліографія, 
рецензії, інформація, хроніка”, в якій читач знайомиться не лише з ре-
цензіями на документальні та архівознавчі видання, але й має можли-
вість знайти потрібний фактичний матеріал. Серед них – рецензії на 
навчальні посібники, збірники документів, мемуари, спогади, довідни-
ки, багатотомні видання. Наприклад, рецензії на перше універсальне 
архівознавче видання “українська архівна енциклопедія”, на “каталог 
метричних книг Державного архіву волинської області”, на збірник ма-
теріалів міжнародної наукової конференції “українці в Естонії: вчора, 
сьогодні, завтра” та ін. високу оцінку отримала книга “Національна 
спадщина україни та державний реєстр “археографічна україніка”: 
архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи”, 
“архивоведение беларуси: учеб. пособие для студентов исторических 
факультетов вузов”, “академік володимир Іконников. життєпис та бі-
бліографія” та ін.

подана інформація свідчить про багатоаспектність проблематики 
видання з архівознавства. 

Зазначимо, що у виданні вміщено публікації, авторами яких є 
представники інших країн, зокрема російської Федерації, білорусі, 
польщі. Дописувачами стали провідні науковці вНДІДаС (Москва)38, 
білНДІДаС (Мінськ)39, Нбув НаН україни40, ЦДкФФа україни 
ім. Г. С. пшеничного41 та інших установ. усе ж більшість публікацій, 
представлених у щорічнику, належить дослідникам із україни. Це – 
співробітники уНДІаСД, укрдержархіву, керівники та співробітни-
ки центральних та місцевих архівних  та наукових установ. За регіо-
нальною ознакою переважають мешканці м. києва і, на жаль, обмаль 
представників інших міст – Донецька, Дрогобича, житомира, Івано-
Франківська, конотопа, львова, луцька, одеси, полтави, ужгорода, 
Харкова, Херсона, черкас. 

Необхідно відзначити, що за період існування щорічника вийшло 
шість тематичних випусків. Так, у п’ятому томі висвітлено матеріали 
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Другої міжнародної наукової конференції “Гетьман павло Скоропад-
ський та українська держава 1918 року”, що відбулася 21–23 травня 
1998 р. у києві, чернігові та Тростянці. основу шостого тому стано-
вили тексти учасників Міжнародної наукової конференції “Національ-
на архівна спадщина: проблеми збереження”, що відбулася 2–5 лис-
топада 1999 р. у 2001 р. вийшов сьомий том “Студій”, присвячений 
2000-літтю різдва Христового. Том сімнадцятий містить матеріали 
Міжнародної наукової конференції “архівознавство як наука” (14–15 
травня 2009 р.), на якій обговорювалися основні проблеми функціо-
нування архівознавства як самостійної галузі наукових знань. книгу 
першу дев’ятнадцятого тому автори присвятили ювілею відомого іс-
торика, джерелознавця, архівіста – професора руслана Яковича пиро-
га. Том двадцятий вміщує матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції “Електронний документ: актуальні завдання та практичне 
впровадження (життєвий цикл електронного документа)”, що відбу-
лась 11–12 жовтня 2012 р.

2009 р. “Студії” було внесено до переліку наукових фахових ви-
дань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (поста-
нова президії вак україни від 18 листопада 2009 р. № 01-05/5), що 
сприяло активізації публікаційної діяльності дисертантів.

позитивним моментом в історії щорічника є те, що у грудні 2012 р. 
його було внесено до міжнародної бази даних та надано міжнародний 
стандартний серійний номер ISSN (International Standard Serial Number) 
як обов’язковий елемент вихідних даних, що дозволяє ідентифікувати 
періодичне видання незалежно від країни походження.

“Студії”, на нашу думку, мають достатньо високий науковий рі-
вень. план підготовки томів щорічника неодноразово обговорювався 
на засіданнях дирекції інституту42. Так, при розгляді текстів третього 
тому редакційній колегії та редакційній раді рекомендувалось поліп-
шити відбір матеріалів, забезпечити високий фаховий рівень та редагу-
вання, удосконалити художнє оформлення видання, запровадити друк 
ілюстрацій та англомовне анотування статей43. “Студії” є виданням 
міждисциплінарним, яке координує діяльність і взаємодію спеціалістів 
найрізноманітніших сфер науки. На одному з розширених засідань ко-
легії Дкау (6 лютого 2002 р.) було рекомендовано віднести “Студії” 
до безумовних здобутків науковців інституту44.

Діяльність редколегії “Студій” заслуговує на високу оцінку, а пуб-
лікації на сторінках щорічника є важливим джерелом інформації про 
стан розвитку архівної справи в україні. 

Серед побажань, адресованих нами редколегії “Студій”, – більше 
публікувати статей у рубриці “архівознавство за кордоном”, оскільки 
висвітлення та вивчення досвіду роботи архівістів зарубіжних країн 
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сприятиме подальшому розвитку теорії архівознавства, методики та 
практики архівної справи. Хотілося б бачити на сторінках видання й те-
оретичні статті учених і практиків, присвячених обговоренню загально-
теоретичних проблем архівознавства як науки. у щорічнику вочевидь 
бракує статей теоретичного, концептуального характеру. Доцільно було 
б також, щоб кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки київського національного університету імені Тараса Шевченка 
активніше долучалася до розроблення теоретичних і практичних пи-
тань архівної справи в україні, які висвітлюються у щорічнику.

Таким чином, “Студії” стали одним із авторитетних наукових 
видань у сфері архівної справи. вони відображають реальний стан 
українського архівознавства, напрями наукових пошуків українських 
дослідників, актуальну тематику. Для дослідників-архівознавців “Сту-
дії” –  авторитетна трибуна для апробації наукових пошуків. Джере-
лознавчий аналіз щорічника свідчить про багатоаспектність тематики 
статей, актуальність порушених питань, плідну роботу редколегії з ав-
торами. 

1 Матяш І. Б. українська архівна періодика 1920–1930-х рр.: історія, 
бібліографія, бібліометрія. – к., 1999. – 480 с.; Ковтун М. В. українська архівна 
періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.) : дис. ... 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни”. – к., 2011. – 260 с; дорохіна Т. Ф. часопис “визвольний 
шлях” в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці 
1948–1991 рр.: дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 “Історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. – чернігів, 2006. – 
294 с.; Лазурко Л. М. часопис “квартальник історичний” і розвиток польської 
історіографії останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ століття.: дис. ... 
канд. іст. наук: спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни”. – Дрогобич, 2008. – 234 с. та ін.

2 Батрак А. “Студії з архівної справи та документознавства” // українська 
архівна енциклопедія. – к., 2008. – С. 748–749; Вона ж. висвітлення 
проблем документознавства на сторінках періодичних видань українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства // Студії 
з архівної справи та документознавства (далі – Студії). – 2004. – Т. 11. – 
С. 183–187; Бездрабко В. “Студії з архівної справи та документознавства” 
як перше фахове вітчизняне видання з документознавства // вісн. кн. 
палати. – 2007. – № 8. – С. 12–16; Вона ж. Флагман фахової вітчизняної 
періодики з документознавства // вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв. – 2008. – № 3. – С. 83–89; Вона ж. “Студії з архівної справи та 
документознавства” як фахове видання з документознавства // українська 
періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. Дев’ятої всеукр. наук.-
теорет. конф., львів, 28–29 жовт. 2005 р. – львів, 2005. – С. 508–514; Ковтун М. 
особливості розвитку української архівної періодики на початку 1990-х рр. // 
архіви україни. – 2009. – № 1/2. – С. 203–208; Матяш І. Б. видавнича 
діяльність архівних установ / І. б. Матяш, Г. в. папакін // Нариси історії 
архівної справи в україні. – к., 2002. – С. 581–586. – про “Студії з архівної 



63СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

справи та документознавства” та “пам’ятки”. – С. 584; Вона ж. Галузева 
наукова установа: до підсумку 10 років діяльності уНДІаСД // український 
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства: до 10-річчя 
заснування (1994–2002): бібліогр. покажч. – к., 2004. – С. 15. – (архівні та 
бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 10); Шумейко М. 
украинские архивно-документоведческие периодические и продолжающиеся 
издания в 2003 году // архивы и делопроизводство. – 2003. – № 6. – С. 110–
114; “Студії з архівної справи та документознавства”, 1999 р., Т. 6 // вісник 
Дкау. – 2000. – вип. 4. – С. 107–108 та ін. 

3 Кульчицький С. В. Студії з архівної справи та документознавства // 
український історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 155–157. – рец. на вид.: 
Студії з архівної справи та документознавства. – к., 1996. – Т. 1. – 165 с.; 
Сохань П. Для істориків та архівістів (про “Студії з архівної справи та 
документознавства”) // Слово і час. – 1997. – № 8. – С. 91–92.

4 Слободніченко А. Нові архівознавчі видання уНДІаСД (1999–2002 рр.) // 
Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 267–272.

5 Батрак А. висвітлення проблем документознавства на сторінках періо-
дич них видань українського науково-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 183–187; Бездрабко В. 
“Студії з архівної справи та документознавства” як перше фахове вітчизняне 
видання з документознавства // вісн. кн. палати. – 2007. – № 8. – С. 12–16; 
Вона ж. Флагман фахової вітчизняної періодики з документознавства // вісн. 
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2008. – № 3. – С. 83–89; 
Вона ж. “Студії з архівної справи та документознавства” як фахове видання 
з документознавства // українська періодика : історія і сучасність : доп. та 
повідомл. Дев’ятої всеукр. наук.-теорет. конф., львів, 28–29 жовт. 2005 р. – 
львів, 2005. – С. 508–514.

6 Матяш І. Б. український науково-дослідний інститут архівної справи 
та документознавства // вісн. Спілки архівістів україни. – к., 1994. – № 3. – 
С. 32–33; Вона ж. Десятиліття діяльності уНДІаСД і розвиток архівної 
науки в україні // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 14–20; Вона ж. І архівна наука 
потрібна // уряд. кур’єр. – 1995. – 13 квіт. – С. 8.

7 Сariowa N. “Studii z arhchiwnoji sprawy i dokumentoznawstwa” // Archei-
on. – 2000. – T. CII. – S. 233–241. – рец. на вид.: Студії з архівної справи 
та документознавства. Т. 1–4; Schreyer H. Literaturbesprechungen. Arhivi 
Ukraini // Archivmitteilungen. – 1987. – № 5. – S. 178; Arłamowski K. Naukowo-
Informacijnij Biuleten Archiwnogo Uprawliennja URSR, 1960, Nr 1–3 // Archei-
on. – 1961. – T. 35. – S. 203–206; Kamiński A. Archiwy Ukrajiny, 1965, Nr. 4 // 
Archeion. – 1966. – T. 45. – S. 238–240; Kosiński L. Archiwy Ukrajiny, 1968, 
Nr. 1–2 // Archeion. – 1969. – T. 52. – S. 198–199; Kus J. Archiwy Ukrajiny, 
1985, Nr. 1–6 // Archeion. – 1992. – T. 90. – S. 138–145; Rosowska E. Archiwy 
Ukrajiny, 1991, Nr. 1–6 // Archeion. – 1995. – T. 94. – S. 182–191; Wąsowicz M. 
Naukowo-Informacijnij Biuleten Archiwnogo Uprawliennja URSR, 1964, Nr 5–6 // 
Archeion. – 1966. – T. 43. – S. 302–305 та ін.

8 Романовський Р. Студії з архівної справи та документознавства: сист. 
покажч. змісту (Т. 1–11) // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 254–274.

9 про створення у м. києві українського державного інституту архівної 
справи та документознавства: постанова кабінету Міністрів україни від 
16 травня 1994 року № 311. – режим доступу: [Електронний ресурс]
http://www.rada.gov.ua



СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ64

 [Сторінка “Законодавство україни” веб-сайту верховної ради україни, 
документ № 311–94–п]; архів Державної архівної служби україни. Накази 
начальника Головархіву україни з основної діяльності №№ 1–51, 1994. “про 
створення українського державного науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства”: Наказ Гау № 45 від 1 листопада 1994 року, 
арк. 156.

10 Шановний читачу! // Студії. –1996. – Т. 1. – С. 3.
11 Бажан О. З історії ЦДаГо україни (до 70-ліття заснування) // 

Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 117–122; Борисевич С. Історія Державного архіву 
Хмельницької області: хроніка 20-х років  // Студії. – 1997. – Т. 2. – С. 76–89; 
Він же. Історія Державного архіву Хмельницької області (продовження) // 
Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 90–100; Гісцова Л. київський центральний архів 
давніх актів: перший етап діяльності // Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 29–36; 
довбищенко М. Єпархіальні архіви української Церкви литовсько-польської 
доби: історична доля та шляхи реконструкції // Студії. – 2001. – Т. 7. – С. 20–
25; Клименко Т. З історії розвитку архівної справи на черкащині // Студії. – 
2003. – Т. 10. – С. 8–12; Климова К. “Надежные хранители древностей” 
(з історії церковних архівів в україні) // Студії. – 2001. – Т. 7. – С. 13–20; 
Кононенко С. Історія архівної справи черкащини: основні етапи // Студії. – 
1998. – Т. 3. – С. 44–46; Матяш І. З історії фахової архівної освіти в україні 
(1918–1927 рр.) // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 27–44; Вона ж. “Найпотрібніший 
підручник для всіх архівних робітників” (українська архівна періодика 20–30- х 
років) // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 30–42; Московченко Н. З історії створення 
центральних та місцевих архівів україни // Студії. – 2003. – Т. 9. – С. 7–11; 
Вона ж. правові засади розвитку архівної справи в україні (1919–1932 рр.) // 
Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 5–13; Вона ж. Харківський осередок архівістів: 
умови формування (кінець ХІХ ст.) // Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 49–52; 
Папакін Г. архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. // Студії. – 
2004. – Т. 11. – С. 25–42; Він же. Церковні фонди християнських конфесій 
у складі Національного архівного фонду україни: структура, зміст, історія 
надходження // Студії. – 2001. – Т. 7. – С. 5–13; Прись Т. Науково-методична 
робота архівних установ урСр у повоєнні роки: проблеми, здобутки // Студії. – 
2004. – Т. 11. – С. 74–76; Сендик З. унікальний документальний комплекс з 
історії літератури і мистецтва: історія формування // Студії. – 1998. – Т. 3. – 
С. 46–50; Симоненко І. поєднання архівної роботи та краєзнавчих досліджень 
у діяльності губернських вчених архівних комісій // Студії. – 2003. – Т. 9. – 
С. 11–14; Стецик Ю. Монастирські архіви перемишльщини як джерело 
історичного краєзнавства // Студії. – 2003. – Т. 10. – С. 17–19 та ін.

12 про внесення змін до Закону україни “про Національний архівний фонд 
і архівні установи”: Закон україни від 13 груд. 2001 р. № 2888-ІІІ // Студії. – 
2002. – Т. 8. – С. 5–16; драгомірова Л. українські дескриптивні стандарти: 
стратегія і тактика впровадження // Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 14–23; Сібіль 
Клер. Міжнародні дескриптивні стандарти: стратегія і тактика впровадження // 
Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 88–103; Клер С. Міжнародні дескриптивні стандарти 
ISAD(G) та ISAAR(CPF) у формуванні загального інформаційного простору // 
Студії. – 2005. –Т. 13. – С. 88–104; Єрємєєв. С. американський дескриптивний 
стандарт ЕаD: історія, структура, термінологія, можливості використання // 
Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 104–111; Пристайко В. адміністративна 
відповідальність за порушення законодавства щодо Національного архівного 
фонду і архівних установ: теоретичні засади та шляхи вирішення проблеми // 



65СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

Студії. – 2006. – Т. 14. – С. 24–27; Артамонова С., Одинока Л. Національні 
стандарти з архівної та бібліотечної справи як основа уніфікації технологічних 
процесів у діяльності науково-довідкових бібліотек архівних установ // 
Студії. – 2009. – Т. 17. – С. 49–57; Шурубура А. Нові українські стандарти з 
організації зберігання документів Національного архівного фонду україни // 
Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 52–58; Христова Н. Стандартизація в архівній 
справі: проблеми та перспективи // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 75–78.

13 про День працівників архівних установ: указ президента україни від 
30 жовтня 1998 р. № 1200/98 // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 5; про нагородження 
працівників українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства: указ президента україни від 25 травня 2004 р. // Студії. – 
2004. – Т. 12. – С. 9; про нагородження почесною грамотою кабінету Міністрів 
україни: постанова кабінету Міністрів україни від 23 червня 2004 р № 802 // 
Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 10; про нагородження подякою кабінету Міністрів 
україни: постанова кабінету Міністрів україни від 1 червня 2004 р № 3862 // 
Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 11.

14 Закон україни про внесення змін до Закону україни “про Національний 
архівний фонд і архівні установи” // Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 5–16.

15 Потульницький В. архівна україніка в Японії // Студії. – 2007. – 
Т. 15. – С. 137–141; Бурім д., Кураєв О., Мицик Ю., Себта Т. україніка 
в архівах і бібліотеках Німеччини // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 141–147; 
Харук А. використання документів архівів російської Федерації з метою 
вивчення історії авіаційної промисловості україни // Студії. – 2007. – Т. 15. – 
С. 147–150; ямкова О. Документи з історії українсько-білоруських зв’язків 
емігрантів в архівах республіки білорусь // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 151–
154; Старостин Е. рижский мирный договор 1921 г.: проблемы “архивной 
реституции” // Студії. – 2003. – Т. 9. – С.163–166; делеган М. проблеми 
реституції документів в умовах Закарпаття // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 28–29; 
Коваль О. До питання про вирішення проблеми розподілу архівів та спільного 
користування архівною спадщиною // Студії. – 2008. – Т. 16. – С. 7–17; 
Вінтонів Х. внесок українських та іноземних дослідників у вивчення архівної 
україніки в канаді // Студії. – 2010. – Т. 18. – С. 23–31; Матяш І. концепція 
створення та функціонування Національного реєстру “архівна україніка” // 
Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 12–18; Палієнко М. український національний 
музей-архів у празі (1923–1930): історія створення та основні напрями 
діяльності // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 13–24.

16 дубровіна Л. основні положення концепції комп’ютеризації архівної 
справи в україні // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 6–17; Кисельова А. відкриті 
інформаційні ресурси архівного порталу україни: структура, наповнення, 
моніторинг // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 58–70; Кисельов І. про автоматизовану 
інформаційну систему архіву // Студії. – 1997. – Т. 2. – С. 29–32.

17 Ковтанюк Ю. До питання про зберігання електронних документів у 
державних архівах // Студії. – 2010. – Т. 18. – С. 86–89; Петров В., Крючин А., 
Шанойло С., Крючина Л. Шляхи створення носіїв для довготривалого 
зберігання інформації в цифровій формі // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 78–81; 
Марченко П. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів 
в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 81–85; Він же. 
проект концепції архівного зберігання електронних документів // Студії. – 
2005. – Т. 13. – С. 122–129; Він же. проект схеми метаданих архівного 
електронного документа // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 75–84; Кисельова Л. 



СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ66

Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних документів // 
Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 119–122.

18 Матяш І. архівознавство як наука: витоки та вектори формування 
змісту // Студії. – 2009. – Т. 17. – С. 7–10; Вона ж. українська архівна 
наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін. // 
Студії. – 2006. – Т. 14. – С. 5–12; Вона ж. Десятиліття діяльності уНДІаСД 
і розвиток архівної науки в україні // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 14–20; 
Вона ж. Енциклопедичний довідник з архівознавства: проблеми створення // 
Студії. – 2003. – Т. 9. – С. 22–25; Вона ж. З історії фахової архівної освіти 
в україні (1918–1927 рр.) // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 27–43; концепція 
підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ україни 
(проект) / І. Матяш, Я. калакура, в. лозицький, к. Селіверстова // Студії. – 
1998. – Т. 3. – С. 17–24.

19 Калакура я. архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків // 
Студії. – 2009. – Т. 17. – С. 24–29; Він же. архівознавство у шевченківському 
університеті // Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 58–61; Він же. архівознавство: наука 
чи система наукових знань? // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 43–49.

20 Зворський С. питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в 
архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради уНДІаСД // 
Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 166–169.

21 Гончарова Н. Інформаційний менеджмент та підготовка фахівців-архіво-
знавців // Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 62–64; Терно В., Гончарова Н. проблеми 
професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках спеціальності 
“Документознавство та інформаційна діяльність” // Студії. – 1998. – Т. 3. – 
С. 25–27.

22 довбищенко М. До питання про нові напрями викладацької роботи на 
кафедрі архівознавства київського національного університету культури і 
мистецтв // Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 61–62.

23 Федосов В. Методологические основы архивоведения // Студії. – 2009. – 
Т. 17. – С. 11–16.

24 Матяш І. українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство 
в колі історичних дисциплін // Студії. – 2006. – Т. 14. – С. 5–12.

25 Матяш І. архівознавство як наука: витоки та вектори формування 
змісту // Студії. – 2009. – Т. 17. – С. 7–10.

26 Калакура я. архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків // 
Студії. – 2009. – Т. 17. – С. 24–29; Він же. архівознавство у шевченківському 
університеті // Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 58–61; Він же. архівознавство: наука 
чи система наукових знань? // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 43–49.

27 Матяш І. архів у техногенному суспільстві: загрози і шляхи їх 
подолання // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 137–140; Ляхоцький В., Селіверстова К. 
організація архівної справи в україні: тенденції, шляхи модернізації (до 
концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.) // 
Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 33–52; Новохатський К., Скрицька Л. концепція 
забезпечення національних інтересів україни в архівній справі (проект) // 
Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 53–79 та ін.

28 Антоненко І. організація архівної справи у Федеративній республіці 
Німеччина // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 124–132; Палієнко М. особливості 
зберігання документальної спадщини у великобританії: історичні традиції 
та сучасна організація // Студії. – 2011. – Т. 19. – С. 43–47; Христова Н. 
організація архівної справи у Туреччині // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 147–149.



67СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

29 Желєзко А. Діяльність архівних установ на київщині у 1917–
1925 рр. // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 114–119; архіви Дніпропетровщини: 
історія та сучасність, проблеми та рішення [До 75-річчя Державного архіву 
Дніпропетровської області] / Г. Данильченко, Т. Ібрагімова, Т. коновалова, 
Д. Мешков, о. Садовська // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 21–27; Бугера Г. 
Галузевий державний архів Міністерства оборони україни // Студії. – 1999. – 
Т. 4. – С. 132–133; Клименко Т. Міські і районні державні архіви черкащини в 
системі державної архівної служби україни // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 20–23; 
Калакура я., Щербак М. Центр архівістики та джерелознавства в київському 
університеті // Студії. – 2004. – Т. 12. – С. 156–162; Ларин М. всероссийский 
научно-исследовательский інститут документоведения и архівного дела // 
Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 172–173; Старостин Е. архивы россии // Студії. – 
2005. – Т. 13. – С. 173–175; Безбородов А. историко-архивный институт 
российского государственного гуманитарного университета // Студії.. – 
2005. – Т. 13. – С. 175–177.

30 Рыбаков А. опыт и перспективы научного сотрудничества белорусских 
и украинских архивистов // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 215–217.

31 Поллей Лайнер. Зміст та форма академічних курсів з архівознавства в 
архівній школі Марбурга // Студії. – 2006. – Т. 14. – С. 105–108.

32 Крохмаль яцек. Зміни у польській архівній методиці // Студії. – 2005. – 
Т. 13. – С. 212–214.

33 Антоненко І. організація архівної справи у Федеративній республіці 
Німеччина // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 124–132; Киштымов А. белорусский 
опыт: архивные материалы на страницах книг историко-документальной 
хроники городов и районов „памяць” // Студії. – 2003. – Т. 9. – С. 171–173; 
Крохмаль я. регіоналістика в діяльності польських державних архівів // 
Студії. – 2003. – Т. 10. – С. 190–193; Ларін М. всеросійський науково-
дослідний інститут документзнавсва і архівної справи на межі століть // 
Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 172–174; Матяш І. роль “Colloquia Jerzy Skow-
ronek dedicata” у розвитку міжнародного співробітництва архівістів // Студії. – 
2002. – Т. 8. – С. 210–214; Нестерович Ю. Деятельность археографической 
комиссии белкомархива // Студії. – 2003. – Т. 10. – С. 189–190; Палієнко М. 
Скарбниця української історії в СШа (з історії створення та діяльності Музею-
архіву ім. Д. антоновича української вільної академії Наук) // Студії. – 
2002. – Т. 8. – С. 204–210; Палієнко М. Форум угорських архівістів // Студії. – 
2003. – Т. 9. – С. 171; Приходько Л.  Історіографія проблемних питань поняття 
“архівний фонд” у зарубіжному архівознавстві другої половини ХХ ст. // 
Студії. – 2011. – Т. 19. – С. 26–42; Сеги Л. архивы в информационном 
обществе: составление исторических баз данных для упрощения архивных 
исследований // Студії. – 2003. – Т. 10. – С. 185–187; Селіверстова К. До 
проблеми впровадження у практику ISAD (G) – 1994 і адаптації українських 
методик архівного описування до світових інформаційних систем // Студії. – 
1997. – Т. 2. – С. 123–127; Скалабан В. историко-документальная хроника 
городов и районов беларуси “памяць”: эволюция краеведческого издания // 
Студії. – 2003. – Т. 10. – С. 187–189; Старостин Е. рижский мирный договор 
1921 г.: проблемы „архивной реституции” // Студії. – 2003. – Т. 9. – С.163–166; 
Він же. Міжнародна рада архівів: шлях у півстоліття // Студії. – 1998. – Т. 3. – 
С. 138–143; Тимошик М. архів митрополита Іларіона в канаді: проблема 
повернення в україну // Студії. – 2001. – Т. 7. – С. 95–99; Тимошик М. 
україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції // Студії. – 



СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ68

2002. – Т. 8. – С. 195–204; Федосов В. роль білоруського науково-дослідного 
інституту документознавства та архівної справи у розвитку архівної галузі 
республіки білорусь // Студії. – 1999. – Т. 4. – С. 174–176; Христова Н. Інститут 
архівної науки в Маріборі // Студії. – 1997. – Т. 2. – С. 121–123; Христова Н. 
організація архівної справи у Туреччині // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 147–
149; Шулер Петер-Йоганес. Електронна обробка, забезпечення консервації і 
зберігання документів та доступу до них // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 143–147; 
Шумейко М. белорусские архивы и краеведение в 1920-е гг. // Студії. – 2003. – 
Т. 9. – С. 166–170 та ін.

34 Бутич І. Семен Данилович пількевич (до 100-річчя від дня народження) // 
Студії. – 1997. – Т. 2. – С. 115–120; Войцехівська І. архівознавство у науковому 
доробку володимира Іконникова // Студії. – 1996. – Т. 1. – С. 115–123; 
Войцехівська І. Н., Мага І. М. Штрихи до портрета історика (до 70-річчя від 
дня народження професора Ярослава калакури) // Студії. – 2007. – Т. 15. – 
С. 164–167; Волкотруб Г. До джерельної бази української біоісторіографії 
(особовий фонд п. в. клименка) // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 254–257; 
Заруба В. археографічна та архівна діяльність академіка М. Є. Слабченка // 
Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 183–187; Коваль О. вадим львович Модзалевський 
(до 115-ї річниці від дня народження) // Студії. – 1997. – Т. 2. – С. 110–
115; Мага І. Діяльність в. о. романовського в галузі архівної справи та 
архівознавства (1921–1931) // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 135–137; Матяш І. 
перший голова бібліотечно-архівного відділу (до 120-ліття від дня народження 
о. С. Грушевського) // Студії. – 1997. – Т. 2. – С. 104–110; Пиріг Р. Ідея 
федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського // Студії. – 
2005. – Т. 13. – С. 188–192; Павловська Н. видатний український архівознавець 
в. І. веретенников та його діяльність щодо збереження архівних документів з 
історії регіонів україни // Студії. – 2003. – Т. 9. – С. 156–160; Павловська Н. 
вплив о. С. лаппо-Данилевського на формування світоглядних та наукових 
поглядів в. І. веретенникові // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 247–253; Палієнко М. 
архівна діяльність аркадія животка у чехословаччині // Студії. – 2010. – 
Т. 18. – С. 190–197; Приходько Л. олександр Грушевський – дослідник історії 
україни // Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 238–247; Ульяновський В. бібліотека 
“знань” і технологія праці володимира Іконнікова // Студії. – 2004. – Т. 11. – 
С. 224–238 та ін.

35 Маврін О. павлу Степановичу  Соханю – 80 // Студії. – 2006. – Т. 14. – 
С. 129–131.

36 “вітаємо з 60-літтям Ганну кирилівну волкотруб” // Студії. – 2011. – 
Т. 19. – С. 116–117.

37 Зворський С. життєвий шлях ювіляра // Студії. – 2011. – Т. 19. – кн. 1. – 
С. 6–9; Новохатський К. він залишився з архівами // Студії. – 2011. – Т. 19. – 
кн. 1. – С. 9–11; Кулешов С. Слово про ювіляра // Студії. – 2011. – Т. 19. – 
кн. 1. – С. 11–25.

38 Хорхордина Т. Наукообразие вместо науки // Студії. – 2006. – Т. 14. – 
С. 108–118; Ларин М. всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела // Студії. – 2005. – Т. 13. – С. 172–173; 
Старостин Е. Тайнопись в системе архивоведческих знаний // Студії. – 2004. – 
Т. 12. – С. 241–247; Він же. Міжнародна рада архівів: шлях у півстоліття // 
Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 138–143.

39 Рыбаков А. опыт и перспективы научного сотрудничества белорусских 
и украинских архивистов // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 215–217; Федосов В. о 



69СТаТТІ Та повІДоМлЕННЯ

теории архивоведения как науке // Студії. – 2007. – Т. 15. – С. 24–29; Він же. 
Методологические основы архивоведения // Студії. – 2009. – Т. 17. – С. 11–16.

40 дубровіна Л., Степченко О. концепція Національного та архівного 
фонду “україніка”: історія становлення і розвитку // Студії. – 1997. – Т. 2. – 
С. 13–25; дубровіна Л. основні положення концепції комп’ютеризації архівної 
справи // Студії. – 1998. – Т. 3. – С. 6–17; Онищенко О., дубровіна Л. книжкові 
й архівні фонди баН урСр та академічних інститутів у 1944–1948 роках // 
Студії. – 2002. – Т. 8. – С. 37–49.

41 Ємельянова Т. організація використання інформації аудіовізуальних 
документів у ЦДкФФа україни ім. Г. С. пшеничного // Студії. – 2007. – 
Т. 15. – С. 5–8; Вона ж. використання архівної інформації кінодокументів 
періоду Другої світової війни у ЦДкФФа україни імені Г. С. пшеничного // 
Студії. – 2004. – Т. 11. – С. 71–74.

42 архів уНДІаСД. оп. 1п, спр. 35. протоколи № 1-13 засідань дирекції 
і додатки до них та протокол № 1 засідання експертної комісії. протокол 
засідання дирекції № 1 від 12 січня 1998 року, арк. 5–7.

43 Там само, арк. 7. 
44 Там само. протоколи та рішення засідань колегії комітету, 2002. Мате-

ріали доповіді Голови Держкомархіву на розширеному засіданні колегії 
06.02.2002, арк. 45.

На основе анализа публикаций “Студий по архивному делу и докумен-
товедению” показана значимость научного ежегодника для архивной отрасли 
украины. проанализирована проблематика издания, его содержание, автор-
ский состав, определено специфику, особенности и основные тенденции пу-
бликаторской деятельности в ежегоднике.

Ключевые слова: архивоведение; архивная периодика; “Студии по ар-
хивному делу и документоведению”; украинский научно-исследовательский 
институт архивного дела и документоведения.

There is shown the importance of the scientific annual edition on the base of 
analysis of articles of  “The Studies on Archival Affairs and Record Keeping” in 
the article. The author also analyzed the topics, content, authors and describes the 
special features, peculiarities and the main tendencies of the editing.

Key words: the archival science; the archival periodic; “The Studies on Archival 
Affairs and Record Keeping”; The Ukrainian Research Institute of Archival Affairs 
and Record Keeping.
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УдК [930+94](477)"1944/1967"

в. м. вОрОнін*  

нереалізОвані наГОрОдні прОеКти 40–60-х рОКів ХХ ст. 
КерівниКів радянсьКОЇ УКраЇни

Досліджено історію нереалізованих у 40–60-х роках ХХ ст. нагородних 
проектів керівників радянської україни, в тому числі  шляхом заснування но-
вих республіканських нагород.

Ключові слова: нагородна система; урСр; президія верховної ради; на-
городні проекти; республіканські нагороди; бойові нагороди; велика вітчиз-
няна війна; почесний червоний прапор урСр; почесна бойова грамота урСр; 
медаль “За звільнення радянської україни”; орден Державного прапора укра-
їнської рСр; орден Трудової Слави; медаль “За трудові заслуги”.  

під час великої вітчизняної війни вперше після 20-х років здій-
снювалась спроба відновлення власної нагородної системи урСр. Го-
ловна її особливість полягла у тому, що якщо раніше республіканська 
нагородна система була орієнтована виключно на нагородження за тру-
дові досягнення, то у воєнну пору нагородні проекти зорієнтувались на 
відзначення бойових заслуг.

потрібно відзначити ще й такий принциповий момент. Як і раніше, 
вище партійне керівництво радянської україни намагалося використа-
ти підконтрольну нагородну систему для підвищення свого авторитету 
в республіці, причому згаданий головний мотив висунення нагородної 
ініціативи (хоча ним і не вичерпувалися мотиви відновлення республі-
канських нагород) був ще вагомішим, ніж у 20-ті роки. Це пояснюєть-
ся тим, що тоді республіканське партійно-державне керівництво було 
хоча й не повністю, але все ж таки переважно колективним. пізніше 
ситуація кардинально змінилась, і в межах республіки першому секре-
тарю республіканської компартії належала (звичайно, у межах його по-
вноважень, визначених вищим керівництвом СрСр) майже необмежена 
влада, чим М. С. Хрущов повною мірою користався.

З огляду на це для М. С. Хрущова існування власної керованої наго-
родної системи мало значно більше значення, ніж для його попередни-
ків. Створенням і активним використанням нагородної системи урСр 
М. С. Хрущов отримав би дієвий інструмент для зростання особистої 
популярності. Тим більше, що від самого початку його нагородні про-
позиції були спрямовані саме на масове нагородження, яке незрівнянно 
перевищувало масштаби попередньої нагородної практики.

* Воронін Віктор Миколайович – кандидат історичних наук, перший 
заступник Голови Державної архівної служби україни.
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М. С. Хрущов вирішив використати зовнішні обставини, які могли 
б посприяти успішній реалізації його нагородного проекту на початку 
1944 року.

Цілком слушно відзначено у класичній праці з історії вітчизняної 
фалеристики “українська фалеристика. З історії нагородної спадщини” 
щодо обставин, які хотів використати М. С. Хрущов: “остаточне визво-
лення україни стало справою короткого часу… Наприкінці 1942 року 
президія верховної ради СрСр заснувала низку медалей для масового 
нагородження учасників оборони ряду міст СрСр… бої на підступах до 
ленінграда і Сталінграда ще тривали. Такі випадки заснування нагород 
на честь якоїсь видатної події ще до її завершення є досить рідкісними 
в історії світової фалеристики”1.

перед наближенням остаточного визволення україни М. С. Хру-
щов намагався повторити те ж саме, але вже на республіканському 
рівні. при цьому він явно перевищував (як пізніше п. Ю. Шелест в 
аналогічній ситуації стосовно л. І. брежнєва) можливості свого впливу 
на й. в. Сталіна, без згоди якого питання не могло бути вирішено за 
жодних обставин.

Спочатку М. С. Хрущов звернувся до й. в. Сталіна з листовним 
проханням дати дозвіл на нагородження частин і підрозділів червоної 
армії орденом почесного червоного прапора урСр та заснування на-
городи почесна бойова Грамота урСр. Дати на архівній незасвідченій 
копії немає, але, безсумнівно, що це березень 1944 року.

Як було зазначено у листі: “Цк кп(б)у считает своевременным 
учреждение президиумом верховного Совета уССр почетного крас-
ного знамени уССр для награждения частей и подразделений красной 
армии за освобожденные ими украинских городов от немецко-фашист-
ских оккупантов, а также ввести награждение почетной боевой Грамо-
той уССр бойцов и командиров красной армии и партизан…”2.

До листа додавався проект відповідного указу президії верховної 
ради урСр, коротке положення про орден почесного червоного пра-
пора урСр і проект його опису.

й. в. Сталін не підтримав цю пропозицію, і не викликає сумніву, 
що це сталося до 25 березня, інакше би М. С. Хрущов, швидше за все, 
не виступив би з наступною ініціативою, яка була значно важливіша 
для підняття власного політичного авторитету.

25 березня він направив наступного листа й.в.Сталіну з прохан-
ням дати дозвіл на встановлення спеціальної медалі “За освобождение 
украины”. у короткому листі містилося стисле обгрунтування необ-
хідності цього: “Следовало бы учредить специальную медаль “За осво-
бождение украины” и награждать ею всех участников освобождения 
Советской украины от немецких оккупантов”3.

аналізуючи цю пропозицію, слід звернути увагу на важливий мо-
мент. у випадку заснування медалі дана нагорода пов’язувалась би 
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безпосередньо з ім’ям М. С. Хрущова та сприяла б зростанню його 
політичного авторитету та популярності серед широких верствах на-
селення.

одночасно за вказівкою М. С. Хрущова були підготовлені проект 
указу президії верховної ради СрСр та постанови Цк вкп(б) про за-
снування медалі та положення про неї.

при цьому, хоча медаль засновувалась за указом президії верхо-
вної ради СрСр, право нагородження передавалось президії верховної 
ради урСр. 

повністю, згідно з проектом положення, порядок нагородження по-
давався таким чином: “Награждение производит президиум верховно-
го Совета украинской ССр на основании документов, удостоверяющих 
фактическое участие в освобождении Советской украины от немецких 
захватчиков, выдаваемых командирами частей, начальниками военно-
лечебных заведений, командирами и комиссарами партизанских соеди-
нений и партизанских отрядов, а также соответствующими областными 
и городскими советами депутатов трудящих”4.

в усіх проектах документів назва медалі подавалась українською 
мовою. Так, у проекті постанови Цк вкп(б) було сказано: “удовлет-
ворить ходатайство Центрального комитета коммунистической пар-
тии (большевиков) украины, президиума верховного Совета и Со-
вета народных комиссаров украинской ССр и разрешить президиуму 
верховного Совета украинской ССр в ознаменование освобождения 
Советской украины от немецких захватчиков учредить специальную 
медаль “За звільнення радянської україни”5.

Форсуючи події, ще не дочекавшись рішення й. в. Сталіна, 
М. С. Хру щов дав наказ виготовити макет медалі, після чого йому було 
подано на розгляд три варіанти (в них надпис російською мовою – “За 
освобождение Советской украины”). Два із запропонованих варіантів 
встигли виробити з металу, і вони принципово за оформленням нічим не 
відрізнялися від вже чинних союзних медалей, про які йшла мова вище.

однак ці плани залишилися нереалізованими – нагородні проекти 
М. С. Хрущова не були схвалені й.в.Сталіним, який намагався стри-
мувати республіканські нагородні ініціативи (тим більше стосовно чер-
воної армії).

Наступна спроба розширення нагородної системи урСр припадає 
вже на 1967 рік. Як і попередня, вона здійснювалася таємно, без опри-
люднення.

у цитованому вище найбільш повному дослідженні з історії україн-
ської фалеристики було цілком правомірно з цього приводу зазначено: 
“Матеріалізувалась вона (ідея значного розширення республіканської 
нагородної системи. – В. В.) без зайвого галасу, обережно і ґрунтовно 
в кабінетах Цк компартії україни та президії верховної ради урСр. 
про хід створення нових нагород на той час знало обмежене коло осіб, 
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і, звісна річ, не могло бути й мови про широке інформування громад-
ськості. очевидно, керівництво україни не було впевнене, що нова на-
городна атака увінчається успіхом”6.

Ініціатива значного розширення нагородної системи радянської 
україни належала першому секретарю Цк кп україни п. Ю. Шелес-
ту. при цьому відзначимо, що згадану ініціативу керівника республіки 
потрібно розглядати в першу чергу  в контексті його загального полі-
тико-економічного курсу.

у 1967 р. п. Ю. Шелест уважався одним із найбільш впливових 
членів політбюро Цк кпрС. особливої ваги йому додавали дружні від-
носини з Генеральним секретарем Цк кпрС л. І. брежнєвим та актив-
на участь в усуненні від влади М. С. Хрущова. керівник урСр, відчу-
ваючи підтримку Генерального секретаря, почувався цілком впевнено. 
весь період його керівництва в республіці характеризується намаганням 
максимально збільшити обсяг своїх повноважень. І, слід зазначити, що 
зазвичай це йому вдавалося – втручання Центру у справи урСр під час 
правління п. Ю. Шелеста було найменшим за весь радянський період.

Фактично можна казати тільки про два принципових проекти щодо 
розширення повноважень органів влади урСр (по суті персонально 
п. Ю. Шелеста) – з дозволу республіці вести самостійну (без пого-
дження із загальносоюзними структурами) зовнішньоекономічну діяль-
ність та нагородний проект, що передбачав уведення республіканських 
нагород вищих за статусом, ніж почесні звання (ордени та медалі), які 
не увінчалися успіхом.

Не викликає сумніву, що розширення нагородної системи було 
особ ливо важливим політичним проектом для п. Ю. Шелеста. врахо-
вуючи, що часто нагородна система використовується як важіль полі-
тичного підкупу, то введення республіканських орденів і медалей на-
давало можливість першому секретарю Цк кп україни привернути до 
себе республіканську номенклатуру всіх рівнів, а також підсилити за 
рахунок масових нагороджень свою популярність в республіці.

п. Ю. Шелест вважав, що найбільш слушним часом для здійснен-
ня його задумів стане святкування 50-ї річниці жовтневої революції. 
Мабуть, розрахунок був на те, що в період обов’язкових святкових ін-
дивідуальних та колективних нагороджень його проект матиме більше 
шансів бути затвердженим.

у зв’язку з цим п. Ю. Шелест на початку травня 1967 р. дав вказівку 
Голові президії верховної ради урСр Д. С. коротченку розробити про-
ект заснування республіканських орденів.  показово, що доручення було 
дано в усній формі, що свідчило про певну обережність першого секре-
таря Цк кп україни у підході до цього питання. він явно перестрахо-
вувався на випадок негативного ставлення Цк кпрС до цієї пропозиції.

однак Д. С. коротченко як апаратник з величезним досвідом у своїй 
доповідній записці від 3 липня підкреслив, що підготував згадані пропо-
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зиції саме за вказівкою п. Ю. Шелеста, як і було сформульовано у його 
доповідній записці на ім’я першого секретаря Цк кп україни: “За ва-
шим дорученням вивчено питання про можливість встановлення в укра-
їнській рСр республіканських орденів для нагородження ними як окре-
мих громадян, так і колективів трудящих, що особливо відзначились”7.

Далі Д. С. коротченко виклав коротку історію заснування респу-
бліканського ордена Трудового червоного прапора та нагородження 
ним. показово при цьому, що, як видно з тексту доповідної записки, 
створена Д. С. коротченком робоча група зверталась до Центрального 
архіву жовтневої революції і встановила кількість нагороджень цим 
орденом (хоча досить приблизну, бо не всі документи збереглись) – 305 
осіб і 7 трудових колективів.

Д. С. коротченко також надав стислий правовий аналіз проблема-
тики введення республіканських нагород і зробив висновок, що це не 
суперечить союзному законодавству: “конституція СрСр, відносячи до 
компетенції президії верховної ради СрСр заснування загальносоюз-
них орденів і медалей, не містить обмеження прав союзних республік 
встановлювати свої нагороди. Можливість мати республіканські нагоро-
ди передбачена також і конституцією української рСр. Зокрема, в стат-
ті 30 конституції урСр, яка визначає компетенцію президії верховної 
ради республіки, зазначено, що вона “присвоює почесні звання україн-
ської рСр і удостоює нагород”. Таким чином, заснування республікан-
ських орденів і медалей не суперечило б конституційним положенням”8.

Голова президії  верховної ради урСр у записці також обґрун-
тував політичну доцільність встановлення нових республіканських на-
город і саме наведені ним аргументи надалі виступали як головні для 
Цк кпрС (фактично особисто для л.І.брежнєва): “в сучасних умовах, 
коли заходи морального стимулювання, поряд з матеріальним заохочен-
ням, набувають все більшого значення  в справі успішного здійснення 
зав дань господарського і культурного будівництва та комуністичному 
вихованні трудящих, було б доцільним встановити в українській рСр 
республіканські ордени і медалі”9.

базуючись на правому аналізі та політичній доцільності, Голова 
президії верховної ради урСр висунув пропозицію заснувати два рес-
публіканські ордени і медаль, а саме:

– орден Державного прапора української рСр – найвищої наго-
роди, якою можна було б нагороджувати як окремих громадян, так і 
колективи трудящих, що особливо відзначилися;

– орден Трудова Слава і медаль “За трудові заслуги” – для нагоро-
дження передовиків виробництва, працівників науки і культури за ви-
сокі показники в роботі.

Також до доповідної записки були додані проекти постанов Цк кп 
україни щодо заснування нових республіканських нагород і проект лис-
та до Цк кпрС.
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про те, що п. Ю. Шелест був налаштований достатньо оптиміс-
тично щодо рішення Цк кпрС, свідчить його наказ негайно почати 
розроблення положення про республіканські нагороди та проекту їх 
зовнішнього вигляду.

уже в червні було підготовлено положення про орден республіки, 
орден Трудової слави та медаль “За трудові заслуги”. потрібно відзна-
чити наступний момент – якщо в усіх попередніх нагородних проектах 
йшлося про орден Державного прапора, то в положенні йдеться вже 
про орден республіки (інші назви залишилися без змін). Можливо, це 
свідчить про наміри п. Ю. Шелеста підвищити статус цієї нагороди.

положення виписано надзвичайно ретельно і за усіма класичними 
фалерістичними канонами. Єдиним недоліком з точки зору класичної 
фалеристики та усталеної нагородної практики може вважатися те, що 
положення про нагородження не було складено на кожну нагороду 
окремо, а на всі три разом.

однак і нагородні ініціативи п. Ю. Шелеста спіткала та ж доля, 
що й нагородні ініціативи М.С.Хрущова – вони не отримали схвалення 
вищого керівництва СрСр. 

1 українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (у двох книгах). 
керівник авторського колективу Д. в. Табачник. київ, 2004, книга перша. – 
C. 446.

2 ЦДаГо україни, ф. 1, оп. 23, спр. 784, арк. 32.
3 Там само, арк. 1.
4 Там само, арк. 13.
5 Там само, арк. 12.
6 українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (у двох книгах). 

керівник авторського колективу Д. в. Табачник. київ, 2004, книга перша. – 
С. 443.

7 ЦДаво україни, ф. 1, оп. 18, спр. 258, арк. 170.
8 Там само.
9 Там само.

исследовано историю нереализованных наградных проектов в 40–60 
годах ХХ ст. руководителей Советской украины, в том числе учреждения 
новых республиканских наград.

Ключевые слова: наградная система; уССр; президиум верховного 
Совета; наградные проекты; республиканские награды; боевые награды; 
великая отечественная война.

There is researched the history of unrealized award projects of 1940–60 years 
of the 20 century of the leaders of Soviet Ukraine through the development of the 
new Republic awards.

Key words: the award system; USSR; the Presidium of the Supreme Council; 
the award projects; the Republic awards; the military awards; The Great Patriotic 
War; the Honorary Red Flag of USSR; the Honorary Military Diploma of USSR; 
the medal “For the Liberation of Soviet Ukraine”; the Order of State Flag of USSR; 
the Order of Labor Glory; the Medal “For the labor achievements”.
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арХівна місія о. теОФіла ГОрниКевича
(з істОріЇ збереЖення арХівів зУнр 

та в. липинсьКОГО У відні)

висвітлено діяльність україн-
ського священика о. Теофіла Горни-
кевича (1891–1969) зі збереження, 
вивчення та упорядкування архіву 
уряду ЗуНр і особистого архівного 
зібрання відомого вченого та гро-
мадсько-політичного діяча, ідеолога 
українського консервативного руху 
в. липинського. Досліджено умови 
зберігання зазначених колекцій у по-
воєнний період у відні та організацію 
їх перевезення до архіву українсько-
го католицького університету в римі.

Ключові слова: архівні колек-
ції; зарубіжна україніка; Теофіл Гор-
никевич; архів уряду ЗуНр; архів 
в. липинського; українська греко-
католицька церква; австрійський 
державний архів; австрія.

в історії української архівіс-
тики однією з найменш дослідже-
них і водночас надзвичайно важ-

ливих та актуальних для вивчення історії україни ХХ ст. проблем є 
висвітлення долі архівних зібрань, які внаслідок буремних подій 1917–
1920 рр. опинилися поза межами країни  і сформували значний за об-
сягом та інформаційним потенціалом сегмент зарубіжної україніки. 
поряд із українськими документальними колекціями, зосередженими 
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національного університету імені Тараса Шевченка.
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Теофіл Горникевич (1891–1969).
відень, 1960-ті рр.

З приватного архіву
проф. Олега Горникевича у Відні.

ОГЛяди дЖЕРЕЛ ТА дОКУМЕНТАЛьНІ 
НАРиСи
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у міжвоєнний період на теренах польщі, чехословаччини, Німеччини 
та Франції, важливе значення для української історії мали джерель-
ні комплекси офіційного та  особового походження, які через низку 
причин об’єктивного та суб’єктивного характеру потрапили до відня 
або сформувалися там у результаті діяльності українських громадсько-
політичних, культурних та наукових інституцій в австрії. Слід зазна-
чити, що у перші роки після поразки українських визвольних змагань 
1917–1920 рр. відень перетворився на один із найбільших центрів по-
літичної та культурної активності українських емігрантів, серед яких 
були відомі представники наукової і творчої інтелігенції – Д. антоно-
вич, М. Грушевський, С. Дністрянський, о. колесса, в. липинський, 
в. Старосольський, С. рудницький та ін. у цей період у відні розгор-
нули свою діяльність український соціологічний інститут, український 
вільний університет, Союз українських журналістів і письменників, 
видавалися громадсько-політичні та літературні часописи (у т. ч. “На 
переломі” за ред. о. олеся, “Нова доба” за ред. в. винниченка, “борі-
теся – поборете” за ред. М. Грушевського тощо)1. 

Документальна спадщина, яка сформувалася в результаті діяльнос-
ті різного спрямування українських інституцій та окремих осіб, нині 
частково представлена у фондах австрійських державних архівів2. од-
нак опіку над двома великими комплексами “австрійської” україніки, 
а саме архівом уряду ЗуНр та особистим зібранням визначного украї-
нського вченого і громадсько-політичного діяча, ідеолога українського 
консервативного руху вячеслава липинського, взяли на себе представ-
ники українського греко-католицького духовенства. Саме у відні за-
вдяки заходам митрополита андрея Шептицького та пароха церкви св. 
варвари о. Мирона Горникевича у міжвоєнний період було збережено 
безцінні для української історії архіви. організація їх зберігання у за-
снованій за дорученням митрополита а. Шептицького філії Національ-
ного музею у відні була висвітлена автором у статті “Невідомі сторінки 
історії архіву уряду ЗуНр у відні”, написаній на основі аналізу доку-
ментів Центрального державного історичного архіву україни у м. льво-
ві, Центрального державного архіву громадських об’єднань україни та 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
україни3.

Стисло згадуючи хронологію тих подій, зазначимо, що в. липин-
ський був змушений продати митрополитові свій особистий архів (ру-
кописи праць, замітки, щоденники, листування) ще за життя (частко-
во – у 1929 р., частково – у 1931 р.), оскільки конче потребував коштів 
на лікування4. після смерті вченого 14 червня 1931 р. у санаторії ві-
нервальд поблизу відня його секретар Михайло Савур-Ципріянович, 
виконуючи заповіт в. липинського, передав о. М. Горникевичу його 
листування, незакінчені праці, записки, нотатки до “Спогадів з мого 
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життя”, щоденники, копії документів українського посольства у від-
ні. Що ж стосується архіву уряду ЗуНр, то угода про його передачу у 
власність митрополита а. Шептицького для зберігання в організованій 
ним задля цього філії Національного музею у відні була підписана між 
Є. петрушевичем і а. Шептицьким 26 квітня 1934 р. Таким чином, 
упродовж 1930-х рр. зазначені архівні колекції зберігалися у відні в 
орендованому о. М. Горникевичем приміщенні. однак з початком Дру-
гої світової війни постало питання про переміщення їх у безпечніше 
місце. Зрештою було вирішено передати архівні збірки до сховищ ав-
стрійського державного архіву на умовах депозитного зберігання, що і 
відбулося у жовтні 1942 р.5

однак тривалий час через брак доступних джерел залишалася недо-
слідженою доля згадуваних архівних зібрань у повоєнний період. Єди-
ними публікаціями, які мали дотичність до даної теми, були англомовна 
стаття Є. Зиблікевича про одіссею архівної спадщини в. липинського, 
приміщена 1985 р. в ювілейному випуску “Harvard Ukraіnіan Studіes” і 
згодом передрукована українською мовою на сторінках “українського 
археографічного щорічника”6, а також коротка замітка о. павлюка про 
архів уряду ЗуНр, опублікована 1996 р. в “архівах україни”7.

Теофіл Горникевич під час упорядкування архівної колекції в. липинського
в австрійському державному архіві. відень, 1962 р.

З приватного архіву проф. Олега Горникевича у Відні.
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в обох цих публікаціях тільки побіжно згадувалося про те, що над 
опрацюванням і систематизацією архівних збірок ЗуНр та в. липин-
ського у 1960-х рр. працював о. Теофіл Горникевич – молодший брат 
пароха церкви св. варвари у відні о. Мирона. причому Є. Зиблікевич 
невідповідно датував події, пов’язані з організацією мікрофільмування 
архіву в. липинського та пересилкою виготовлених Т. Горникевичем 
фотокопій з відня до Філадельфії. в англомовному варіанті його статті 
про архів в. липинського фігурували  1963–1965 рр.8, а в україномов-
ному варіанті тієї ж статті були вказані 1952–1953 рр.9

отже, фактично залишалась поза науковим обігом інформація про 
склад і локалізацію архівних колекцій, умови їх зберігання та стан 
опрацювання. важливим “ключем” для розв’язання цієї проблеми ста-
ло вивчення першоджерел, що зберігаються у приватному архіві сина 
о. Теофіла – професора, доктора медицини олега Горникевича у відні. 
листування та рукописні нотатки Т. Горникевича, з якими автор змогла 
ознайомитися завдяки дозволу і сприянню власника архіву, у зістав-
ленні з даними, почерпнутими при аналізі документів з українських 
архівів, дали можливість реконструювати перебіг подій, пов’язаних з 
історією опрацювання та переміщення згадуваних архівних збірок у 
повоєнний період. Зазначимо, що нині ці документи стали доступними 
для широкого кола науковців і читачів завдяки згоді власника архіву 
на їх публікацію10.

вивчення всієї сукупності документів дає підстави дійти висно-
вку про визначальну роль особистісного фактору в справі збереження 
та опрацювання архівних колекцій ЗуНр та в. липинського. причо-
му, якщо у міжвоєнний період провідна роль в організації їх зберіган-
ня належала митрополитові андрею Шептицькому та пароху церкви 
св. варвари о. Мирону Горникевичу, то у повоєнний період увесь тя-
гар опіки над архівами ліг на плечі о. Теофіла Горникевича, який за 
підтримки митрополита йосифа Сліпого та архієпископа Івана бучка 
здійснив систематизацію та упорядкування всіх документів, виготовив 
їх інвентарні описи, а також організував перевезення збірок із австрій-
ського державного архіву до архіву українського католицького універ-
ситету у римі.

акцентуючи увагу на архівній діяльності Т. Горникевича, зазна-
чимо, що він, будучи багатогранною і високодуховною особистістю, 
залишив яскравий слід не тільки у церковному житті, але й на ниві 
освіти і науки.

Т. Горникевич народився 14 лютого 1891 р. у селі Гозіїв Долин-
ського повіту у Галичині і був зі старовинного священицького роду, 
спорідненого з родинами Яблоновських, вербінських, Ґорчинських. За-
кінчивши 1910 р. академічну гімназію у львові, в якій плекали україн-
ські духовні цінності, він студіював теологію і філософію у львівсько-
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му університеті. у вересні 1918 р. митрополит андрей Шептицький 
висвятив Т. Горникевича на священика, що поклало початок його від-
даній 50-літній душпастирській праці. у 1920-х – 1930-х рр. о. Тео-
філ викладав богослов’я у львівських гімназіях і разом з тим упродовж 
кількох років очолював парафію у с. Сихів (поблизу львова), опікую-
чись відбудовою дерев’яної церкви св. Трійці XVII ст., що нині визнана 
в україні пам’яткою архітектури національного значення. Як катехит 
(професор богослов’я) академічної гімназії у львові, о. Теофіл виявив 
себе духовним наставником молоді, чим заслужив повагу і добру згад-
ку своїх учнів. відзначаючи заслуги о. Теофіла на освітній ниві, відо-
мий український історик Теодор Мацьків присвятив свої спогади “З по-
жовклих листків минулого академічної Ґімназії” “щирому опікунові і 
приятелеві молоді та довголітньому катехитові академічної Ґімназії і 
Філії, о. проф. Теофілеві Горникевичеві”11. З теплотою згадував про зу-
стріч зі своїм учителем під час ХІІ Міжнародного історичного конгресу 
у відні 1965 р. ще один учень о. Теофіла – професор Іван лисяк-руд-
ницький: “Я мав велику приємність побачити його не тільки в доброму 
здоров’ї, – зазначав він, – але й сповненого бадьорости й справжнього 
ентузіяста своєї важливої архівно-історичної праці, що про неї він мені 
ласкаво уділив інформації”12.

Саме “віденський період” у діяльності Т. Горникевича, який розпо-
чався з бурхливих подій Другої світової війни і тривав до кінця його 
життя, був насичений науковою та джерельно-архівною працею. ва-

Теофіл Горникевич під час опрацювання українських колекцій
в австрійському державному архіві. відень, 1962 р.

З приватного архіву проф. Олега Горникевича у Відні.
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гомим результатом дослідницької роботи о. Т. Горникевича в австрій-
ських архівах стала підготовка до видання фундаментальної докумен-
тальної збірки “Ereignisse in der Ukraine 1914–1922: Deren Bedeutung 
und Historische Hintergründe” – “події в україні 1914–1922 років у світлі 
історичних документів” у чотирьох томах13, у яких було вміщено 1134 
німецькомовних документа, що стосувалися історії австрійсько-украї-
нських відносин періоду першої світової війни та кількох повоєнних 
років. Інформаційний потенціал документів, опублікованих Т. Горни-
кевичем на високому науковому рівні, вже впродовж п’яти десятиліть 
широко використовується дослідниками українсько-австрійських та 
українсько-німецьких відносин. Докладній характеристиці цього ви-
дання спеціально присвячена публікація українського історика о. ку-
раєва у журналі “архіви україни”14. Серед істориків, які активно ви-
користовували у своїх працях історичні джерела, введені до наукового 
обігу Т. Горникевичем, слід згадати в. біля, п. боровського, Т. Гунча-
ка, Ф. Гольчевського, а. каппелера та ін.

проте найяскравішою сторінкою  “віденського періоду” діяльності 
Т. Горникевича, на нашу думку, була робота з організації зберігання, 
упорядкування та опрацювання українських архівних колекцій, які пе-
ребували у фондах австрійського державного архіву у відділі “архів 
цісарського дому, двору і держави” (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) як 
депозит митрополита андрея Шептицького.

поштовхом до опрацювання архіву в. липинського стало звернен-
ня до Т. Горникевича одного з провідних діячів гетьманського руху 
в СШа Євгена Зиблікевича, який у своєму листі до о. Теофіла від 
28 жовтня 1961 р. вперше порушив питання про долю архівної спадщи-
ни визначного українського вченого та мислителя. Між іншим, Є. Зи-
блікевич висловлював думку про необхідність мікрофільмування архі-
ву в. липинського, тобто виготовлення копій усіх рукописів, заміток та 
епістолярій вченого. він наголошував на тому, що Т. Горникевич був 
“найбільш компетентною особою” у цій справі та користувався дові-
рою австрійських духовних і світських властей. у цьому ж листі Є. Зи-
блікевич висловив ідею підготовки до видання всієї творчої спадщини 
та листування в. липинського15.

Слід відзначити, що така пропозиція Є. Зиблікевича була не ви-
падковою, оскільки о. Теофіл за своїми переконаннями належав до 
консервативно-гетьманської течії українського суспільно-політичного 
руху. він із великою повагою ставився до в. липинського, вбачаючи 
в ньому непересічну особистість та видатного українського мислителя. 
Тому він зі щирим ентузіазмом сприйняв можливість участі в реалізації 
цього проекту, підкресливши у листі до Є. Зиблікевича, що він є “ве-
ликим звеличником в. липинського”, і з огляду на це хотів би “в цій 
справі вчинити все, що тільки [...] є можливим”16.
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оскільки наступник митрополита андрея Шептицького – йосиф 
Сліпий у той час перебував ще у сибірських таборах, о. Т. Горникевич 
звернувся у справі архівів уряду ЗуНр та в. липинського до апостоль-
ського візитатора українців у Західній Європі архієпископа Івана буч-
ка, з яким підтримував теплі й дружні стосунки ще з часів навчання у 
львівській академічній гімназії. вболіваючи за долю архівних зібрань, 
архієпископ І. бучко неодноразово просив о. Т. Горникевича “трактува-
ти справу найгостріше довірочно”17 і допоміг урегулювати питання про 
доступ до архівних зібрань з тогочасним парохом церкви св. варвари 
о. о. купранцем.

16 січня 1962 р. о. Теофіл занотував у своєму записнику, що у цей 
день він вперше “побачив цілість “справи”, був там, де захована”. Цьо-
го дня разом із о. о. купранцем він відвідав австрійський державний 
архів, де генеральний директор д-р Ґ. рат та директор д-р р. блаас про-
вели їх до сховищ, в яких зберігалися депоновані українські архіви. 
“Мушу признатись, – писав о. Теофіл, – що мене страх обійняв на дум-
ку, що я сам, одинокий, маю завести тут порядок”18.

Наступного дня о. Теофіл приступив до роботи у сховищах ав-
стрійського архіву для ознайомлення з “цілістю справи”, як він називав 
усю сукупність депонованих митрополитом а. Шептицьким докумен-
тів. відтоді він працював щоденно з 9-ї до 18-ї години лише з годинною 
перервою на обід. Ця праця була для о. Теофіла дуже виснажливою, 
особливо зважаючи на його похилий вік і незадовільний стан здоров’я. 
Складність роботи з архівними документами для Т. Горникевича поля-
гала також у тому, що він на той час мав поганий зір і йому було дуже 
важко прочитувати записи в. липинського.

однак ця виснажлива праця повною мірою компенсувалась досяг-
нутими результатами: вже впродовж перших тижнів роботи Т. Горни-
кевич виявив 15 фасцикул із записами в. липинського, зробленими на 
картках, календарях, вирізках із часописів. крім того, він віднайшов 
рукописи праць в. липинського, його щоденники, реєстри відправле-
них та одержаних ним листів, лікарські рецепти, рахунки та ін., а також 
25 великих тек (“Briefordner-ів”, близько 500 сторінок кожен) з листа-
ми до в. липинського і чернетками (відпусками) його відповідей. Слід 
особливо наголосити на тому, що Т. Горникевич у процесі системати-
зації, упорядкування та організації копіювання архіву в. липинського 
вийшов далеко за межі суто “архівних” завдань, він намагався також 
науково опрацювати рукописи вченого, прочитати та “дешифрувати” 
його записи, провести атрибуцію документів, встановити імена невідо-
мих кореспондентів.

Є. Зиблікевич із піднесенням зустрів початок праці о. Теофіла над 
архівом в. липинського. “Думаю, – писав він до о. Теофіла у листі від 
25 січня 1962 р., – що будемо мати заслугу перед історією за врятуван-
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ня безцінної вартости матеріялів, записок, а може й початих і не закін-
чених більших праць одної із найбільших духових та інтелектуальних 
величин і талантів україни, обдарованих богом і ґенієм української 
землі”19.

паралельно з виготовленням фотокопій Т. Горникевич піклувався 
про покращення стану зберігання оригіналів документів. Так, він вва-
жав конче необхідним провести заміну папок, в яких зберігалися мате-
ріали в. липинського. Справа в тім, що впродовж кількох десятиліть 
вони зазнали кілька переміщень, зберігалися у невідповідних умовах, 
у вогкості, що призвело до ржавіння їх металевого механізму. Це, зви-
чайно, передбачало додаткові видатки. однак о. Теофілу вдалось ви-
рішити цю проблему без зайвих витрат, оскільки у цей час в архіві 
відбувалась заміна папок, і директор архіву безкоштовно віддав старі, 
але ще в гарному стані, папки для української колекції.

Спочатку о. Теофіл ставив за мету впорядкування лише матеріа-
лів в. липинського, однак після попереднього ознайомлення зі скла-
дом всієї колекції він дійшов висновку про необхідність опрацюван-
ня “цілості справи” (тобто всієї колекції, основу якої складали архівні 
документи уряду ЗуНр). 4 лютого 1962 р. Т. Горникевич у листі до 
Є. Зиблікевича писав: “Я поставив собі ціллю (може вже останню) мого 
життя, жертвувати мій час і мою працю для цієї справи”20. Такої ж дум-

австрійський державний архів у відні. Фото автора.
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ки дотримувався й І. бучко, 
який просив Т. Горникевича 
присвятити увагу “цілості” 
справи.

11 березня Т. Горнике-
вич писав до І. бучка, що 
після закінчення упорядку-
вання “справи” він зможе 
взятися до роботи над “ціліс-
тю” архівного зібрання: “Це 
буде довга, мозольна і дуже 
брудна праця […] На всякий 
випадок хочу і це зробити, 
свідомий важності справи, 
як теж і цього, що по моїй 
смерті тяжко було би тут 
знайти когось, хто схотів би 
це даром робити, а ще тяж-
че такого було би, що мав 
би таке довіря, як оце мені 
за допомогою бога вдалося 
здобути: я можу поводитися 
як у себе вдома, маючи до 
всього вільний доступ!”21.

Т. Горникевич, подаючи 
1 квітня 1962 р. архієписко-
пу “черговий звіт” про про-
ведену роботу, зазначав, що 
закінчив заміну старих па-

пок на нові і збільшив їхню кількість з 25 до 36 одиниць, а також по-
містив всі  документи в. липинського у коробки. підсумовуючи, він 
писав: “Так ось весь знайдений мною матеріял, належачий до “справи”, 
є вже тепер фахово забезпечений перед дальшим ушкодженням”22. Те-
пер перед ним стояло завдання упорядкування всіх документів у се-
редині фасцикул і складання заголовків сформованих справ німецькою 
мовою. Слід зазначити, що о. Теофіл намагався професійно підійти до 
виконання дорученої йому справи, переймаючи задля цього досвід ав-
стрійських архівістів. “в часі мого побуту в архіві я мав нагоду при-
глянутися до їхніх методів, – писав він архієпископу І. бучкові 1 квітня 
1962 р. – Це чинить мені мою працю над “справою” легшою, бо тепер 
я вже менш-більш знаю, як і що належить робити, але з другого боку і 
наводить на мене певного роду неспокій (якщо не хочу сказати, то пря-
мо страх), бо я бачу, скільки праці треба би вложити в упорядкування 

Титульна сторінка першого тому 
підготовленого Т. Горникевичем 

чотиритомного збірника документів
“Ereignisse in der Ukraine 1914–1922:

Deren Bedeutung und Historische Hintergründe” 
(Філадельфія, 1966).
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цілости. в архіві є цілий штаб людей і то самих фахівців, які вже цілі 
віки тільки це роблять, а я стою тільки сам один”23.

Зрештою всі мікрофільмовані документи з архівної колекції в. ли-
пинського були надіслані Т. Горникевичем до америки 10 квітня 1962 р. 
архієпископ І. бучко того ж дня писав у листі до о. Теофіла: “прийде 
час, що заслона строгої тайни буде усунена і тоді ваше діло й заслуги 
стануть явні”24. у свою чергу Є. Зиблікевич, надзвичайно високо оціню-
ючи виконану Т. Горникевичем роботу із упорядкування, копіювання 
та описування архіву в. липинського, зазначав: “Тішуся дуже, що за-
вдяки вашій жертвенній праці, великому пієтизмові до л[ипинського] 
та надзвичайному хистові організувати також такі справи і поборювати 
різні труднощі, з цим всім звязані, – українці матимуть перший раз 
у своїй історії упорядковані архівні матеріали і мікрофільмовану ко-
пію цілости творчої спадщини одного зі своїх великих людей”25. Таким 
чином, на початку літа 1962 р. о. Теофіл повністю закінчив роботу із 
упорядкування та мікрофільмування архіву в. липинського, а також 
виготовив його інвентарний опис.

“Інвентар спадщини в. липинського”, підготовлений Т. Горни-
кевичем у процесі систематизації та опрацювання зібрання вченого у 
січні – лютому 1962 р., був укладений німецькою мовою у п’яти при-
мірниках, перший із яких одержав архієпископ І. бучко, другий – гене-
ральний директор австрійського державного архіву д-р Ґ. рат, третій 
був поділений між коробками упорядкованого архіву в. липинського, 
четвертий був надісланий до Є. Зиблікевича, а п’ятий, останній, зали-
шився в особовому архіві о. Теофіла.

Загалом Т. Горникевичем було сформовано 44 картони (коробки), 
серед яких найбільшу кількість (36 картонів) становило листування 
вченого за 1918–1931 рр., систематизоване за хронологічно-алфавітним 
принципом. Згодом, під час упорядкування “цілості” справи, Т. Гор-
никевичем були виявлені додаткові матеріали, з яких він сформував 3 
картони (що містили 24 конволюти) та вніс їх до “Додатку до Інвентаря 
спадщини в.липинського”. Стосовно принципу упорядкування та опи-
сування архівних документів слід зазначити, що Т. Горникевич взяв за 
основу поділ за категоріями, який набув поширення в австрійському 
діловодстві. основними одиницями описування та обліку документів в 
інвентарі виступають: картон/коробка (Karton), конволют (Konvolut)26, 
документ (Folien) та аркуш (Blätt). використання укладеного Т. Гор-
никевичем інвентарного опису спадщини в. липинського і нині зали-
шається необхідною передумовою наукової реконструкції архівного 
зібрання вченого та важливим орієнтиром для його подальшого комп-
лексного дослідження27.

проведена Т. Горникевичем робота з опрацювання, описування та 
копіювання архівного зібрання в. липинського у відні уможливила 
створення наукового-дослідного центру із вивчення та видання творчої 
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спадщини цього визначного українського мислителя і громадсько-по-
літичного діяча у СШа – Східноєвропейського дослідного інституту 
імені в. к. липинського у Філадельфії (СЄДІ). Є. Зиблікевич вперше 
порушив питання про заснування інституту у листі до Т. Горникевича 
від 12 листопада 1962 р.: “Так привів нас архів “справи” до дальшого 
пляну: старатись зареєструвати нову нашу організацію “нон профіт” 
під іменем “Дослідного, Східньо-Европейського Інституту ім. в. л.””28. 
Інститут був зареєстрований 1963 р. у Філадельфії як наукова непри-
буткова установа. Згодом керівництву інституту завдяки організацій-
ним здібностям Є. Зиблікевича вдалось придбати триповерховий бу-
динок, в якому було розміщено офісні приміщення, основні архівні 
фонди (мікрофільми зберігалися у банківському сейфі) та бібліотеку. 
у 1968 р. архівний фонд інституту нараховував вже понад 80 тисяч 
аркушів документів і матеріалів з історії україни та Східної Європи, а 
бібліотека – близько 3200 видань29.

у березні 1963 р. Є. Зиблікевич запропонував Т. Горникевичу стати 
представником інституту у країнах Європи. в одному зі своїх наступ-
них листів Є. Зиблікевич, високо оцінюючи працю о. Теофіла щодо 
розбудови СЄДІ, підкреслював, що “один конець оси на якій крутиться 
Інститут, тримаєте в своїх руках ви, а другий я”30. паралельно із по-
шуком коштів Т. Горникевич продовжував постійно дбати про попо-
внення книжкових та архівних фондів СЄДІ, проводячи у цій справі 
на прохання Є. Зиблікевича консультації з українськими емігрантами 
у відні. Між іншим президент СЄДІ просив о. Теофіла відвідати ві-
домого громадсько-політичного діяча а. жука, який мешкав у відні, 
та з’ясувати можливість придбання цінних документів із його архіву, 
і в першу чергу – листів в. липинського: “Якщо буде час і нагода, то 
прошу хоч поверхово зорієнтуватись у змісті й характері його архіву 
та бібліотеки, а те що будете вважати особливо цінним, прошу стара-
тись купити для Інституту під таким претекстом, який будете вважати 
найзручнішим”, – писав він у листі від 4 листопада 1964 р.31 однак, 
відвідини а. жука не дали, на жаль, бажаного результату. Як зазначав 
Т. Горникевич, із його “дипльоматії супроти нього ніщо не вийшло”, 
бо а. жук за жодну ціну не погоджувався продати йому будь-яких до-
кументів, посилаючись на те, що заповів своєму синові передати після 
смерті всю архівну спадщину до НТШ у Нью-йорку. І на всі вмовляння 
Т. Горникевича передати до архіву СЄДІ хоча б листи в. липинського 
(яких, за словами самого а. жука, в нього збереглося близько 200) він 
відповів відмовою32.

працюючи над завершенням описування та мікрофільмування ар-
хіву в. липинського, Т. Горникевич паралельно з цим розпочав упо-
рядкування архівних колекцій ЗуНр та підготовку їх перевезення до 
риму. у квітні 1962 р. Т. Горникевич одержав від архієпископа І. бучка 
доручення зайнятися упорядкуванням усього архіву (як зазначалося у 
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листуванні – “цілості справи”). попередньо оцінюючи обсяг роботи, 
Т. Горникевич планував завершити її щонайменше за два-три роки. 
його тішила думка про те, що він перебував у добрих стосунках з ке-
рівництвом та співробітниками архіву і мав вільний доступ до доку-
ментів. від 1 жовтня 1962 р. він працював в архіві щоденно з 8-ї до 12-ї 
години – “дуже інтенсивно, не втрачаючи при цьому на дармо ні одної 
мінути”33. розуміючи важливість та історичну значущість покладеної 
на його плечі роботи, о. Теофіл наголошував: “Я вважаю ціллю моєї 
праці упорядкування матеріялів для їх пізнішого використання. І я був 
би дійсно щасливий і безмірно богу вдячний, якщо б мені це в часі 
мого життя вдалося”34.

у 1963 р. відбулась визначальна подія у житті української гре-
ко-католицької церкви – у результаті численних заходів світової гро-
мадськості та на клопотання папи римського Івана ХХІІІ митрополита 
йосифа Сліпого було звільнено з ув’язнення. повернення правонас-
тупника митрополита андрея Шептицького до риму дало підстави 
о. Теофілу порушити питання про врегулювання проблеми опіки над 
архівними збірками. влітку 1963 р. під час подорожі до італійського 
містечка Монтероссо о. Теофіл відвідав рим, де зустрівся з митрополи-
том йосифом Сліпим і обговорив з ним питання зміни “повновласті” 
та подальше опрацювання архівних збірок. після повернення до відня 
він розпочав підготовку документації для укладання нового договору з 
керівництвом австрійського державного архіву. 

у зв’язку з цим слід особливо наголосити на тому, що Т. Горни-
кевичу вдалось встановити надзвичайно приязні і конструктивні сто-
сунки з генеральним директором австрійського державного архіву 
д-ром Ґ. ратом, який створив для його роботи найсприятливіші умови 
і завжди допомагав йому у вирішенні всіх справ. Т. Горникевич неод-
норазово підкреслював великі особисті заслуги д-ра Ґ. рата в справі 
збереження українських архівних збірок у відні. Зокрема, у листі від 
5 жовтня 1963 р. до митрополита й. Сліпого він зазначав, що завдяки 
генеральному директору він користується “виїмковим привілеєм зовсім 
свобідного доступу до депо цілого архіву державного, без чого упоряд-
кування архіву вашої Ексцелєнції було би незвичайно утрудненим”35. 

20–22 жовтня 1963 р. митрополит йосиф Сліпий надіслав диплома-
тичною поштою на адресу австрійського державного архіву три листи, 
тексти яких були укладені за його дорученням о. Теофілом. перший лист 
засвідчував той факт, що митрополит йосиф Сліпий є від 1944 р. повно-
правним спадкоємцем митрополита андрея Шептицького і з огляду на 
це має повне і виключне право розпоряджатися згаданим архівом.  Дру-
гий лист повідомляв дирекцію австрійського державного архіву про те, 
що о. Т. Горникевич, згідно із дорученням митрополита йосифа Сліпого, 
має повне право від імені останнього розпоряджатися архівом і у не-
передбаченому випадку передати цю “повновласть” іншій особі. Третій 
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лист був адресований особисто генеральному директорові архіву і містив 
подяку за опікування архівом та сприяння о. Теофілові в його праці36. 

у листопаді 1963 р. справа українських документальних збірок, які 
перебували на депозитному зберіганні в австрійському державному 
архіві, була остаточно залагоджена з його керівництвом. Генеральний 
директор архіву д-р Ґ. рат надіслав до митрополита й. Сліпого через 
апостольську нунціатуру у відні листа, яким підтверджував, що дирек-
ція австрійського державного архіву, по-перше, “визнає виключне й 
необмежене право вашої Ексцеленції як і ваших законних спадкоємців 
розпоряджатися архівом греко-католицького архієпископа і митропо-
лита графа андрея Шептицького”, який перебуває на депозитному збе-
ріганні в австрійському державному архіві, відділ архів цісарського 
дому, двору і держави; по-друге, “визнає, що тільки преподобний проф. 
Теофіл Горникевич, відень ІI, круммбаумґассе 10/8, має право надалі 
особисто робити від вашого імені будь-які розпорядження” щодо збе-
реження та нагляду за згадуваним архівом37.

у період із червня 1963 р. по червень 1964 р. Т. Горникевич ви-
конав “найтяжчу” і водночас “найпотрібнішу” працю – із маси “в часі 
війни розбитих фасцикулів” він сформував 89 нових великих коробок 
(картонів), а впродовж останніх чотирьох місяців увесь цей матеріал 
узяв на облік та описав. Слід зазначити, що Т. Горникевич у процесі 
систематизації та описування документів намагався якнайширше засто-
сувати наукові методи і підходи. при цьому він дотримувався поши-
реного у західноєвропейському архівознавстві принципу походження 
(“провенієнцпринципу”), згідно з яким він не порушував первісної ор-
ганізації документів у неушкоджених справах (фасцикулах) і формував 
нові справи лише з розпорошених матеріалів, враховуючи зміст остан-
ніх (про це він, зокрема, доволі докладно писав архієпископу І. бучкові 
у листі від 7 квітня 1963 р.).

отже, основний обсяг робіт з упорядкування архівів ЗуНр був ви-
конаний Т. Горникевичем упродовж 1963–1965 рр. Станом на березень 
1965 р. ним було упорядковано вже близько 300 коробок (картонів) ар-
хівних справ. 18 грудня 1965 р. о. Теофіл з великим піднесенням пові-
домляв українських церковних ієрархів про завершення праці над упо-
рядкуванням архіву: “З радістю сповіщаю, – писав він до митрополита 
й. Сліпого, – що після чотирирічної праці закінчив я упорядкування 
знаної “Справи”. остає тепер ще переписати на машинці всі мої нотат-
ки, які я чинив впродовж чотирьох літ в часі упорядкування, і ось так 
зложити оконечний каталог-інвентар”38.

високо оцінюючи подвижницьку працю Т. Горникевича із упо-
рядкування архівів, митрополит й. Сліпий писав у листі до нього від 
25 грудня 1965 р.: “Нехай Новонароджений Христос благословить і ви-
нагородить ваш жертвенний труд в архівах і щоби він приніс якнай-
більші користи для нашого народу”39.
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Закінчення роботи із упорядкування архівних збірок не означало 
для о. Теофіла припинення опікування ними. вже у середині 1966 р. на 
порядку денному постало питання про зміну місця зберігання україн-
ських колекцій у зв’язку із майбутніми змінами у керівництві австрій-
ського державного архіву (оскільки термін перебування генерального 
директора д-ра Ґ. рата на посаді завершувався наприкінці наступного 
1967 р.). Цю справу о. Теофіл мав обговорити безпосередньо з митро-
политом. Спочатку візит Т. Горникевича до риму було заплановано 
на вересень 1966 р., однак згодом на бажання митрополита його було 
відкладено до посвячення українського католицького університету 
(оскільки й. Сліпий хотів обговорити з о. Теофілом справу влаштуван-
ня архіву та музею при університеті). Зрештою зустріч Т. Горникевича 
з й. Сліпим у римі відбулася лише наприкінці серпня 1967 р. Її резуль-
татом стало прийняття рішення про організацію перевезення архівних 
збірок з відня до риму.

На початку січня 1968 р. Т. Горникевич відвідав рим, де під час 
зустрічі з митрополитом й. Сліпим більш докладно обговорив спра-
ву перевезення архівів. Зрештою, за порадою д-ра Ґ. рата було вирі-
шено перевезти документи за допомогою адміністрації австрійського 
державного архіву40. після обговорення можливостей транспортування 
документів (залізницею чи вантажівкою) було прийнято рішення пере-
возити їх автотранспортом, що загалом коштувало 20 тис. австрійських 
шилінгів41; була визначена й дата – 22 квітня 1968 р.

перевезення відбулося успішно, згідно з розробленим Т. Горнике-
вичем і затвердженим й. Сліпим планом, про що митрополит 27 квіт-
ня повідомляв о. Теофіла: “Слава богу, все пройшло в порядку і [ви] 
певно вже одержали відомість від фірми. На другий день вже зложено 
все на університеті і як приїдете, то упорядкуєте, як треба. подумайте, 
коли будете мати час приїхати тут за тепла, принаймні на 2–3 тижні. 
видатки завжди будуть вам повернені”42.

На жаль, запропонована митрополитом поїздка до риму так і не 
відбулася. Спочатку її довелось відкласти через напружену працю 
Т. Горникевича із підготовки до друку збірників документів з австрій-
ських архівів, згодом – через святкування 12 листопада 1968 р. (у день 
св. йосафата) у церкві св. варвари 50-літнього ювілею його душпас-
тирської діяльності. о. Теофілові так і не судилося здійснити свою 
останню важливу місію –  приїхати до риму для організації архівного 
відділу українського католицького університету та завершення роботи 
із упорядкування перевезених з відня до риму архівних колекцій. ви-
снажений багатолітньою невтомною і самовідданою душпастирською, 
просвітительською, науковою та архівною працею він із кожним днем 
відчував погіршення стану свого здоров’я, про що неодноразово пи-
сав у листах до митрополита й. Сліпого та архієпископа І. бучка. Так, 
9 січня 1969 р. о. Теофіл, вітаючи архієпископа І. бучка з Новим ро-
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ком та різдвяними Святами, зазначав: “Я не почуваю себе від якогось 
часу добре. Надто виснажлива на мої літа довголітня архівальна праця 
підкосила таки вкінці мої фізичні сили і погано відбилася на стані здо-
ровля мого серця”43.

Земний шлях о. Теофіла Горникевича скінчився 2 жовтня 1969 р., 
але до останньої хвилини свого життя він був сповнений духовної сили, 
віри і внутрішньої енергії. Своєрідним підсумком багатолітнього відда-
ного служіння о. Теофіла людям можуть бути наступні рядки з його 
листа до архієпископа І. бучка: “Тільки три справи були мені в мойо-
му житті такі дорогі, та яким жертвував найкращу ідею мого життя, а 
саме: праця в школі над молоддю, відбудова Сихова, а із осібна Си-
хівської козацької церковки, і тепер власне упорядкування “справи””44.

о. Теофіл Горникевич своєю багатолітньою відданою працею зали-
шив помітний слід у церковному житті, на ниві освіти і науки, а також 
виконав надзвичайно важливу “архівну місію” – зберіг та упорядку-
вав для нащадків українські архівні колекції в австрії. Саме завдяки 
його копіткій і виснажливій праці безцінні архівні реліквії отримали 
своє друге життя. однією з найбільших його заслуг стала системати-
зація, описування та мікрофільмування архівного зібрання в. липин-
ського, а також укладання інвентарного опису цієї збірки, що дозволяє 
сучасним дослідникам продовжити роботу над вивченням спадщини 
вченого. Ця робота заклала підвалини для створення української на-
уково-дослідної установи на північноамериканському континенті – 
Східноєвропейського дослідного інституту ім. в. к. липинського у 
Філадельфії, одним з фундаторів якого був о. Т. Горникевич. багато 
сил та енергії Т. Горникевич віддав формуванню книжкової та архівної 
колекції українського католицького університету, який постав з ініціа-
тиви митрополита йосифа Сліпого 1963 р. у римі. Саме завдяки орга-
нізаційним заходам о. Теофіла було здійснено перевезення українських 
архівних колекцій з відня до риму, де вони й понині зберігаються. він 
залишив по собі цінну наукову та архівну спадщину, яка нині потребує 
актуалізації та всебічного вивчення. 

1 про діяльність українських громадсько-політичних, культурних та 
нау кових організацій і товариств в австрії див. докл.: Трощинський В. П. 
Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне 
явище / в. п. Трощинський. – к., 1994. – С. 23–28; Сидорчук Т. М. Наукова 
та культурно-освітня діяльність української еміграції в австрії (1919–1925): 
автореф. дис... канд. іст. наук / Т. С. Сидорчук. – к., 1995. – 22 с.; Піскун В. 
політичний вибір української еміграції (20-і роки ХХ ст.) / в. піскун. – к., 
Нью-йорк, 2006. – С. 198–218.

2 Див.: україніка у збірках австрії. бібліотеки, архіви, музеї: попередній 
довідник / укл. п. ричков. – к., 1993; Потульницький В. огляд фондів україніки 
архівів і бібліотек відня / в. потульницький // українсько-австрійські культурні 
взаємини другої половини XIX – початку XX століття. – к.–чернівці, 1999. – 
С. 60–70; Палієнко М. архівна україніка в австрії // українська архівна 
енциклопедія. – к., 2008. – С. 121–122.
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лист Є. Зиблікевича до Т. Горникевича від 28 жовтня 1961 р.

16 Там само. лист Т. Горникевича до Є. Зиблікевича від 13 листопада 
1961 р.

17 Там само. лист І. бучка до Т. Горникевича від 27 листопада 1961 р. 
18 Там само. Нотатки Т. Горникевича, 16 січня 1962 р. 
19 Там само. лист Є. Зиблікевича до Т. Горникевича від 25 січня 1962 р.
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канади (нині – бібліотека та архів канади в оттаві).

33 Там само. лист Т. Горникевича до І. бучка від 4 листопада 1962 р.
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архіву Ґ. рата до митрополита й. Сліпого (листопад 1963 р.).
38 Там само. лист Т. Горникевича до й. Сліпого від 18 грудня 1965 р. 
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освещена деятельность украинского священника о. Теофила Горникевича 
(1891–1969) по сохранению, изучению и систематизации архива правительства 
ЗуНр и личного архивного собрания известного ученого и общественно-
политического деятеля, идеолога украинского консервативного движения 
в. липинского. исследованы условия хранения названных коллекций в после-
военный период в вене и организация их перемещения в архив украинского 
католического университета в риме.

Ключевые слова: архивные коллекции; зарубежная украиника; Теофил 
Горникевич; архив правительства ЗуНр; архив в. липинского; украинская 
греко-католическая церковь; австрийский государственный архив; австрия.

The author highlights the activity of the Ukrainian priest father Teophil 
Hornykevych (1891–1969) on the preservation, studying and arrangement of the ar-
chives of  government of the West Ukrainian People's Republic and of the personal 
archival collection of V. Lypynskyi, the famous scientist and social and political 
activist, ideologist of Ukrainian conservative movement. There are discussed the 
terms of preservation of mentioned collections during the post-war period in Vienna 
and the organization ot their transferring to the Archives of Ukrainian Catholic 
University in Rome.

Key words: the archival collections; the foreign Ucrainica; Teophil Hornykev-
ych; the Archives of the government of the West Ukrainian People's Republic; the 
archives of  V. Lypynskyi; the Ukrainian Greek Catholic Church, the Austrian State 
Archives, Austria.
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м. а. ОсередчУК*

львів–відень У КінЦі ХіХ – пОчатКУ ХХ стОліття: 
візити представниКів ГабсбУрзьКОЇ династіЇ

дО львОва та ЇХ відОбраЖення У пресі

висвітлено мету і характер візитів до львова цісаря Франца йосифа І 
та представників Габсбурзького двору за матеріалами тогочасного періодики; 
охарактеризовано вплив відвідин монархом міста на українсько-польські сто-
сунки і навпаки; основна увага зосереджена на реакції української громади 
міста, визначено її зв’язки з польською громадою; досліджено шляхи пошуку 
українцями власної національної ідентичності у векторі львів – відень.

Ключові слова: львів; відень; австро-угорська імперія; Габсбурзька ди-
настія; Франц йосиф І; українсько-польські стосунки; газетні публікації.

перебування Галичини у складі монархії Габсбургів вплинуло на 
зміни у світогляді населення краю. реформи освіченого абсолютизму, 
проведені Марією Терезією та йосифом ІІ у другій половині XVIII ст., 
зруйнували міцно замкнутий та архаїчний галицький світ, сприяли пе-
ретворенню населення в активну суспільну силу. львів кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. відзначався своїм багатоетнічним характером з яскраво 
вираженим українсько-польським протистоянням. Нова влада відчула 
підтримку українського населення краю, яке охоче сприйняло її кон-
ституційно-парламентську практику. Натомість поляки продовжували 
плекати надії на відродження державності речі посполитої. 

З другої половини ХІХ ст. частими гостями у львові були пред-
ставники Габсбурзької династії, візити яких відбувалися в контексті 
українсько-польсько-австрійських відносин. політика і ціль приїзду 
австрійського двору до львова мала виключно інструментальне зна-
чення. австрійський уряд намагався досягти присутності в українсько-
польських відносинах, маневруючи від однієї суспільної сили до ін-
шої. у складні для імперії часи уряд розглядав українців як ефективну 
противагу польському чиннику, хоча від середини ХІХ ст. фактичне 
керівництво провінцією зосереджувалось в руках поляків. внаслідок 
пропольської політики відня українці залишились на узбіччі політич-
ного життя імперії. Саме тому візити до львова представників монархії 
Габсбургів позитивно сприймало українське населення краю. Завдяки 
їм українська інтелігенція не лише намагалась донести свої прохання 
до відня, але й збудити власну громадськість до дій.

* Осередчук Мирослава Андріївна – магістр історії, архіваріус архіву 
львів ського національного університету імені Івана Франка.
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Дослідження візитів представників Габсбурзького двору, що в 
свою чергу було засобом спілкування між львовом та віднем, дає змо-
гу осмислити політику та характер стосунків центру імперії з його про-
вінціями. візити – лише один із аспектів співжиття львова із віднем, 
проте їх комплексне дослідження є цінним інструментом для характе-
ристики суспільних настроїв тогочасного львова. Також дане питан-
ня дає змогу оцінити наслідки міжетнічних стосунків львова на зламі 
ХІХ–ХХ ст. для українсько-польських відносин у наступні історичні 
періоди.

основою для дослідження даного питання стали матеріали тогочас-
ної періодики. часописи “Діло”1 та “Kurjer Lwowski”2 і “Słowo Polskie”3 
були виразниками поглядів двох найбільших громад міста – україн-
ської та польської. Зважаючи на періодичність та роки видання, вони 
є справжніми енциклопедіями львовознавства. кожне із видань мало 
своє політичне спрямування, висвітлювало погляди певної суспільної 
сили, які визначали характер інформації. “Kurjer Lwowski” пропагу-
вав ідеї польського селянського руху, а “Słowo Polskie” – польських 
демократів. у свою чергу газета “Діло” була офіційним друкованим 
органом українських демократів і пропагувала визначені ними завдан-
ня: піднесення національної свідомості галичан через політику, мову, 
релігію та культуру. часопис мав чітко окреслену мету “розбудити и до 
дѣла сполучити всѣхъ русинȏвъ для добра рȏдного народа”4. 

по смерті йосифа ІІ серед українського селянства почав форму-
ватися “міф доброго цісаря” як безпосередньої противаги “польсько-
му шляхтичу-гнобителю”5. На такому протистоянні австрійських часів 
польським сформувалось австрорусинство – сукупність настроїв, які 
відображали позитивне, емоційно забарвлене ставлення української ін-
телігенції та селянства в Галичині до Трону і австрії6. укоріненню цих 
лояльних настроїв сприяла також революція 1848–1849 рр., зокрема 
скасування панщини. 

впродовж свого правління цісар Франц йосиф І неодноразово від-
відував столицю Галичини і тим самим намагався засвідчити зв’язок 
провінції з імперією. вперше цісар побував у львові 16 жовтня 1851 р, 
а згодом – у червні 1855 р7. українська громада покладала великі надії 
на візити цісаря до краю, адже вони були єдиним способом спілкування 
з главою держави. Незважаючи на те, що справжньою метою поїздок 
цісаря була підтримка власного образу та авторитету, все ж візити уко-
рінили в середовищі львів’ян відданість національній традиції та цісар-
ському двору, що звелась у ранг певної святості8. в уявленні населення 
цісар продовжував залишатись милосердним і добрим, усі провини за 
“кривди” українське населення покладало на австрійських міністрів і 
польських чиновників. 

під час першого візиту до львова Франц йосиф І, намагаючись 
підтримати образ “доброго батька” та заручитись підтримкою руси-
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нів, виголосив знаменні 
для українців слова: “Тут 
я між моїми русинами”9 на 
знак вдячності українцям 
за прихильність до Трону 
і за позицію, яку вони за-
йняли під час революції 
1848–1849 рр. українські 
діячі потрактували ці слова 
як сигнал до продовження 
проавстрійської політики.

в історії українського 
руху Галичини 50–60 рр. 
ХІХ ст. проминули під зна-
ком поєднання позитивних 
настроїв щодо відня із за-
вданнями національного 
розвитку, які дедалі більше 
суперечили принципам ав-
стрійського централізму10. 
внаслідок надання Гали-
чині статусу автономії та 
зосередження її в руках 
політично сильніших поля-
ків за українцями було за-
кріплено статус так званої 
“домашньої”, тобто вну-
трішньогалицької справи11. 
кардинальні зміни 1860-х рр. в адміністративно-політичному статусі 
Галичини завдали ритму українсько-польсько-австрійським відноси-
нам на усе ХІХ ст. у стосунках між русинами та віднем настав період 
певної байдужості та розчарування, що призвело до незгод у середині 
українського руху та позначилося на стосунках з австрійськими гостя-
ми. проте галичани не відмовились від образу “доброго цісаря”, а ав-
строрусинство перетворилось у невід’ємну органічну частину культури 
українського суспільства. 

Наступний візит Франца йосифа І до львова відбувся 11 вересня 
1880 р. Це була вже третя у другій половині ХІХ ст. подорож цісаря 
Галичиною і “… найбільша з імпрез, яку будь-коли бачило наше місто, 
і перший приїзд цісаря, коли його гаряче вітали усі львів’яни без винят-
ку”12. До зустрічі з монархом населення готувалось заздалегідь, було 
створено спеціальний комітет, який мав координувати підготовку міста 
до візиту13. З місцевої казни для прийому цісаря було виділено близько 

“князь миру”. Г. райхінгер.
Фотографічне відтворення зроблено автором

у бібліотеці конгресу СШа.
Daniel L. Unowsky, The Pomp and Politicsof 
Patriotism: Imperial Celebrations in Habsburg 

Austria, 1848–1916 (Central European Studies). – 
2005. – S. 123.
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20 тис. злотих14. кожна з місцевих газет (як польська, так і українська) 
закликала населення залучатись до впорядкування міста. Зокрема, у га-
зеті “Діло” йшлося, про те, щоб під час перебування Франца йосифа І 
у львові всі українці одягали національні строї, “бо ми все ж живемо 
в австрії, а не в польщі” та щоб цісар переконався, що Галичина – це 
не лише польський край15. 

окрім надання місту привабливого зовнішнього вигляду, місцева 
влада подбала і про внутрішню гармонію. Для цього всіх жебраків, які 
були в місті, вивезли, щоб вони за чотири дні (поки цісар перебувати-
ме в місті) не змогли повернутись16. Також було обмежено кількість 
поліцейських на вулицях, що мало підкреслити атмосферу радості та 
всезагального спокою.  

До львова цісар прибув потягом із кракова о 9 год. ранку. На го-
ловному вокзалі, окрім великого натовпу населення, на нього чекали 
маршал Галичини граф людвік водзіцький, намісник альфред по-
тоцький, віце-президент намісництва Філіп Залеські й директор міліції 
крачковський17. Для цієї події на вул. Городоцькій найкращі художники 
та архітектори міста спорудили тріумфальну арку. у центрі арки сяяла 
цісарська корона, по боках – герби міста та скраю, нижче – емблеми 
залізниці. поряд стояла трибуна, де імператора очікував мер міста Ґно-
інський, щоб вручити символічні ключі від міста18. Зважаючи на усю 
красу і пишноту арки, вона мала також відігравати і певну символічну 
функцію – тріумфальний в’їзд імператора в місто19. 

Цього ж дня, об 11 год., у будинку намісника імператор давав ауді-
єнції. першими на зустріч з цісарем прибули польські магнати та духо-
венство, права наступної зустрічі був удостоєний офіцерський корпус20. 
усього за свій чотириденний візит у львові цісар прийняв значну кіль-
кість делегацій і надав аудієнції багатьом особам, тим самим намагаю-
чись засвідчити свій інтерес до справ провінції.

під час свого перебування у столиці Галичини цісар відвідав ла-
тинську катедру, вірменську церкву, Собор Св. Юра, ортодоксальну та 
реформаторську синагоги, будівлю Галицького Сейму, заклади освіти 
та сиротинець, музеї, бібліотеку ім. оссолінських, міський театр та був 
присутній на балу у ратуші.

З нагоди візиту цісаря до старої Синагоги у 1898 р. тут було вста-
новлено меморіальну дошку21. Також у рамках візиту 13 вересня 1880 
р. Франц йосиф І уперше відвідав політехніку. Тоді цісар подарував 
вищій школі свій портрет та замовив у робітні Яна Матейка 11 картин, 
які нині прикрашають актовий зал головного корпусу Національного 
університету “львівська політехніка”22. у Народному домі, перший ка-
мінь під фундамент якого Франц йосиф I заклав ще в 1851 р., його при-
вітали українські красуні. З однією з них, Юстиною Шепаревич, цісар 
завів розмову, сказав “дякую” по-українськи (це викликало фурор), а 
згодом прислав їй презенти23. 
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кожного дня на честь монарха львів’яни влаштовували різноманіт-
ні заходи. За участю почесних міщан, політиків, науковців та літера-
торів відбувались святкові обіди. Щоночі на вулицях міста мерехтіли 
вогні ілюмінацій, лунали співи й танці. Дні перебування цісаря у льво-
ві вважались святковими. жодного із львів’ян не оминула ця подія, 
всі обговорювали подорож цісаря Галичиною й те, як зміниться устрій 
краю після цього.

Загалом, якщо характеризувати цей візит цісаря до львова, то він 
відбувався під знаком загального порозуміння між народовцями і Габ-
сбургами. Ідея народовців полягала у встановленні прямих контактів з 
віднем, утвердити в його середовищі думку про те, що український на-
ціональний розвиток відповідає інтересам австро-угорської імперії. у 
зв’язку із цим в австрійському зовнішньополітичному відомстві утвер-
дилось переконання, що “українська карта” може бути використана у 
протистоянні з росією, стосунки з якою загострились через суперни-
цтво на балканах. Саме тому цей візит позитивно розглядали з обох 
сторін; українці і далі виявляли своє лояльне ставлення до цісаря, а 
відень у свою чергу намагався сприяти українцям. 

польські політики, зважаючи на українсько-австрійське зближення, 
намагались перехопити ініціативу. Саме тоді у колі польських діячів 
визріла ідея українсько-польської угоди 1890 р., що увійшла в історію 
під назвою “нова ера”24. українська сторона погодившись з цим, все 
ж не змогла задовольнити свої прагнення. польський чинник і надалі 
залишився для австрійської імперії першочерговим. питання україн-
ського народу продовжувало розглядатись крізь призму польських ін-

візит Франца йосифа I до Галицького крайового сейму.
картина Г. родаковського, 1881 р. (Національний музей у кракові).

Daniel L. Unowsky, The Pomp and Politicsof Patriotism: Imperial Celebrations
in Habsburg Austria, 1848–1916 (Central European Studies). – 2005. – S. 65.
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тересів, де австрійській стороні належала лише роль спостерігача. Саме 
за таких напружених обставин, змагань і непорозумінь відбувався на-
ступний візит цісаря до львова на Загальну крайову виставку восени 
1894 р.

виставка тривала з 5 червня до 10 жовтня 1894 р. на верхній те-
расі Стрийського парку у львові з метою репрезентації культурних та 
цивілізаційних здобутків краю і була присвячена 100-річчю повстання 
під проводом Тадеуша костюшка. вона стала однією з найбільших і 
наймасовіших подій в історії львова, а також одним із головних місто-
утворювальних чинників кінця ХІХ століття.

львів’яни готувались до виставки заздалегідь, були витрачені зна-
чні кошти для її проведення. упродовж року тисячі робітників обла-
штовували Стрийський парк. було збудовано водонапірну вежу, про-
кладено до головного входу виставкового містечка трамвайну колію. 
перелічуючи технічні досягнення, які з’явились у львові під час підго-
товки до виставки, газета “Kurjer Lwowski” писала: “песимісти забра-
лись зі львова, втекли перед електричною колією, перед електричним 
світлом, перед тим усім, що виставка породила”25. 

у рамках Загальної крайової виставки за п’ять місяців її роботи 
було проведено безліч заходів. Зокрема, відбувались численні конгре-
си – кількаденні конференції, що збирали місцевих і світових спеціаліс-
тів у різних галузях господарства. у рамках виставки відбулась також 
одна з наймасштабніших у львові лотерей та перший в україні фут-
больний матч. Галицьку крайову виставку відвідали понад 1 млн. лю-
дей, а також сам цісар Франц йосиф І, який був її головним опікуном.

Глава держави прибув до львова потягом 7 вересня об 11 год. ран-
ку. під гучні постріли з цитаделі та дзвони усіх львівських храмів, під 
“гімн народів” та вигуки “Vivat!”, “Многая лѣта!” Франц йосиф І сту-
пив на перон львівського вокзалу26. На честь візиту монарха знову, як і 
в 1880 р., було збудовано тріумфальну арку, де на цісаря чекав натовп і 
президент міста Мохнацький, який вручив цісарю символічні ключі від 
міста. Зупинився цісар у будинку Галицького намісництва, де цього ж 
дня зустрівся з духовенством, прийняв депутацію військових, а також 
членів повітової ради і магістрату міста львова. Галичани прийняли 
його надзвичайно тепло. вулиці були прикрашені портретами правите-
ля, а кожного вечора спалахували ілюмінації27. 

час перебування цісаря у львові був насиченим. він відвідав не 
лише виставку й різні міські установи, але й намагався кожного дня 
приймати численні депутації. Франц йосиф І розпочинав свій день зі 
служби у різних львівських соборах, потім кілька годин оглядав ви-
ставку. увечері зазвичай давав аудієнції і приймав у себе послів від 
громад міста28. 

10 серпня цісар прийняв у себе три руські депутації: від Народного 
дому, Ставропігійського інституту та від руських наукових та гумані-
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тарних товариств (“просвіта”, “Товариство ім. Т. Шевченка”, “руське 
товариство педагогічне”, “руська бесіда”, “Дністер”, “Народна торгів-
ля”, “Народна рада”, “Сокіл” і “Зоря”)29. першим до цісаря звернувся 
Юліан романчук як представник від руських товариств. він виголосив 
промову про вірність русинів цісарю та про діяльність товариств на 
користь краю і цілої держави. Цісар у відповідь сказав, що “добро на-
роду руского лежить менѣ рôвно на серци з добром других нарôдовъ 
державы”30 та що він і надалі буде дбати про розвиток краю та опікува-
тиметься ним. окрім Ю. романчука, в аудієнції взяли участь українські 
депутати: о. барвінський, Д. Савчак, а. вахнянин, Д. кулачковський. 
Зустріч українських діячів із цісарем мала неабияке значення для під-
несення національної свідомості українців, адже вони постали перед 
монархом як представники та повноцінні учасники політичного життя 
краю. 

За час свого перебування у львові цісар узяв участь у відкритті 
медичного відділу університету, проводив ревізію військ, відвідав чет-
верту гімназію, школу інвалідів; брав участь у відкритті дитячого сад-
ка для єврейських дітей, побував у музеї ім. Дідушицьких, де оглянув 
цінні експонати та зробив запис у пам’ятній книзі. Також цісар відві-
дав руську духовну семінарію, де його привітав митрополит Сильвестр 
Сембратович та хор під керівництвом о. остапа Нижанковського31.

позитивними виявились враження цісаря від крайової виставки, 
а особливо від її етнографічного відділу. Тут він оглянув старовинну 
церкву, гуцульську хату, національне вбрання, старовинні книги та іко-

кайзер на відвідинах крайової виставки.
Сулим Б. Феномен крайової виставки в Галичині 1894 року. –

львів, 2007. – С. 137.



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи100

ни32. підсумовуючи свій візит до львова та висловлюючи враження від 
побаченого, імператор Франц йосиф І зазначив: “Мене охопила цілко-
вита радість за ті всебічні досягнення, що їх здобув мій край у галузях 
творчості, розвитку шкільництва і мистецтва. Спільна праця обох наро-
дів дає мені велику надію на те, що економічний добробут людей зріс 
і надалі зростатиме”33.

проте на практиці не все було так, як описав цісар. українсько-
польські стосунки і далі були напруженими, в середовищі української 
інтелігенції все частіше поширювались чутки про провал політики “но-
вої ери”. Зокрема, кость левицький у своїх спогадах так висловився 
про підготовку і проведення крайової виставки: “в літнім сезоні 1894  
р. уладжено у львові виставу крайову, в котрій тільки частинно взяли 
участь русини, бо поляки підносили, що се має бути польська політич-
на маніфестація і сим позражували русинів від громадної участи у ви-
ставі. аранжером прийняття цісаря був намісник граф казимир бадені 
і він при сій нагоді зєднав собі таке довірє у цісаря, що сей в недовгім 
часі покликав його на премієра кабінету…”34. Також українці були не-
задоволені тим, що “всюди пôдчасъ побуту цѣсаря высунула ся на пер-
шій плянъ шляхта”35.

Досить суперечливими були погляди на виставку Івана Франка. він 
розглядав її у двох вимірах: загальнокультурному і спеціально-націо-
нальному та патріотичному. пануючою, на його думку, мала бути пер-
ша сторона, проте такою основою стала друга, надаючи виставці ви-
разного польського патріотичного забарвлення. підтвердженням цього 
могло бути ігнорування назви виставки. крайову виставку польський 
загал називав “костюшківською” чи “Ювілейною польською”.  Фран-
ко не звинувачував польських діячів за те, що вони діяли на вистав-
ці занадто патріотично, його критика була спрямована до українців. 
І. Франко наголошував на прорахунках українців, на тому, що вони не 
вийшли за межі Галичини і не продемонстрували на виставці здобутки 
усієї русько-української нації36. 

Незважаючи на незгоди й суперечки між українським і польським 
населенням, що заважали нормальному функціонуванню виставки, все 
ж крайова виставка у львові 1894 р. значно вплинула на життя львів’ян 
та на формування львівського міського простору. Завдяки виставці 
львів став знаним у світі містом, що сприяло збільшенню кількості ін-
вестицій, вона підштовхнула галицьких підприємців до впровадження 
новітніх технології. у спадок після виставки львів’янам залишилась 
система освітлення, електричний трамвай та об’єкти інфраструктури.

Також незабутніми залишились спогади львів’ян про перебування 
цісаря у місті. Зокрема, про вплив, який мав на галичан Франц йосиф І, 
розповідає Степан Шах у своїх спогадах. родичі автора побували на ви-
ставці і змогли побачити цісаря. про цю зустріч, як згадує С. Шах, його 
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сім’я переповідала довгі роки, з покоління в покоління. З цієї нагоди 
його батько купив портрет цісаря “в сніжно-білій уніформі фельдмар-
шала з криваво-червоною лентою через рам’я із орденом золотого руна 
на шиї, як ознаки найвищого полководця. Цей портрет висів у світ-
линах між образами, аж поки його не зняли в 1914 р. москалі”37. Такі 
дії міщан і селян були підтвердженням вірності австрійському трону, 
а образ “доброго цісаря” ще продовжував хвилювати серця галицьких 
українців.

Наступного разу Франц йосиф І знову відвідав Галичину аж у 
1903 р., коли приїжджав на маневри, тоді його подорож мала винят-
ково військовий характер. З відня він прибув передусім до львова, де 
на залізничному вокзалі, як зазвичай, чекали на нього юрби народу та 
президент міста. Із залізничного вокзалу цісар, як було визначено у 
його програмі, мав вирушити до латинської катедри38, проте несподі-
вано для всіх у програму було внесено зміни. Це було пов’язано з тим, 
що митрополит а. Шептицький незадовго до приїзду Франца йосифа 
до львова відвідав відень, де висловив прохання, щоб цісар завітав і 
до руської церкви Св. Юра.

близько 9 год. ранку церковні дзвони сповістили, що високопоса-
довий гість уже на площі. Тут церквою цісаря зустрічали братства і 
процесії усіх львівських церков, хор “Сокола”, члени “бояна” та “Зорі”, 
святково одягнені русини та вся українська інтелігенція міста39. Митро-
полит а. Шептицький зустрів цісаря словами подяки за те, що вислу-
хав прохання русинів і відвідав руську архикатедральну церкву. 

польська преса не могла оминути увагою зустріч цісаря з руси-
нами. Тому, як повідомляє “Діло”, всіляко намагалась затьмарити цю 
подію40.

Зокрема, “Kurjer Lwowski” зазначав, що “заходи митрополита мали 
лише чисто обрядове значення, гостина монарха і його зустріч з руси-
нами мали наскрізь лише церковний та обрядовий характер”41. “Słowo 
Polskie” писало, що “при зустрічі цісаря із митрополитом а. Шептиць-
ким, остатній виголошував свою промову настільки тихо, що навіть 
найближче оточення цісаря нічого не зрозуміло, не говорячи про на-
вколишній люд”42. у наступному номері, те ж таки “Słowo Polskie” від-
значило, що “на площі перед собором Св. Юра натовп поводив себе 
вкрай нестримано. жінки та чоловіки прорвали охорону та пустились 
до цісарського повозу. проте силами міської міліції вдалось встанови-
ти порядок”43.

після літургії в церкві Св. Юра Франц йосиф І вирушив до латин-
ської катедри, а звідти – до будинку Галицького намісництва, в якому 
приймав депутації. На зустріч із цісарем прибули представники поль-
ської шляхти, духовенства, ради міста львова та сеймових депутатів 
під проводом маршалка Станіслава бадені44. Маршалок виголосив про-
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мову польською мовою, лише не-
значну її частину становив русь-
кий текст.

Цього разу українці Галичи-
ни не зустрічали цісаря з таким 
ентузіазмом і завзяттям, як по-
передні рази. Це було пов’язано 
передусім із настроями, які пану-
вали у тогочасному українському 
національному русі. унаслідок 
спровокованих “новою ерою” 
дискусій у середовищі галицьких 
українців щодо поглядів на ав-
стрію, починає переважати теза 
опертя на власні сили. перелом-
ними у таких поглядах стали так 
звані баденівські вибори 1895 р. 
до Галицького сейму й влаштова-
на після них українська депутація 
до цісаря45. унаслідок цих подій 
відбувся психологічний перелом 
в українському суспільстві. “по 
цих виборах і по масовій депута-
ції до цісаря, – писав Євген олес-
ницький, – мусіли собі всі наші 
земляки сказати, що в австрії 

нема для нашого народу ніякої будочности, ні ніякої надії. Давні по-
чуття “тирольців Сходу” вигасли зовсім”46.

Цісар, який правив монархією з 1848 р., був уже втомленим життям 
чоловіком, який пережив багато важких моментів: смерть єдиного сина 
і престолонаслідника та втрату дружини унаслідок нападу терориста. З 
огляду на це була сформована програма візиту монарха. До нього було 
допущено лише представницькі та вітальні депутації. Сам Франц йо-
сиф у вступній промові чітко дав зрозуміти, що не “зичив би обтяжува-
ти своє перебування в Галичині вникненням у глибокі суспільні проти-
річчя в краю, та наголосив на гармонії, яку вдалось осягнути провінції 
на шляху поєднання державних, крайових та національних інтересів”47. 

Цей одноденний візит Франца йосифа викликав в українського на-
селення краю хвилю негативних емоцій. Наступного дня газета “Діло” 
опублікувала статтю, в якій звинувачувала польських чиновників у 
тому, що вони не допустили на аудієнцію з цісарем представників 
українських товариств. Цим кроком, як повідомляє “Діло”, поляки на-
магались всіляко затерти перед очима цісаря “сліди істнованя другої 

Цісар Франц йосиф І у церкві св. Юра. 
антон козакевич

(Національний музей у кракові)
Daniel L. Unowsky, The Pomp and 

Politicsof Patriotism: Imperial Celebrations 
in Habsburg Austria, 1848–1916

(Central European Studies). –
2005. – S. 69.
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народности в краю, іменно істновання русинів”48. лише завдяки ми-
трополиту а. Шептицькому українцям вдалось зустрітись з цісарем у 
церкві Св. Юра, але і цю зустріч польські газети намагались зобрази-
ти у темних кольорах. Як повідомляє “Діло”, вчорашній номер “Kurjer 
Lwowski” з певною злобою і заздрістю написав, що “ціла істория дріб-
них амбіцій лучить ся з гостиною цісаря в церкві Св. Юра”49. На такі 
заяви українці відповідали, що “коли хто думає, що ігноруванієм руси 
на руси та єї закриванєм зможе приспати живий і з цілою силою рву-
чий ся до життя нарід, сей тяжко помиляє ся”50.

На початку ХХ ст. простежується значне загострення українсько-
польських відносин. після “нової ери” і її невдач конфлікти розгоря-
ються з новою силою, а українсько-австрійські відносини після періоду 
сподівань і розчарувань перейшли у сферу прагматичної політики. З 
цього часу відень стає присутній у політиці українців лише як елемент 
політичної тактики. Галицьке австрорусинство переростає у австро-
фільство. австрофільські настрої відбивали прихильне ставлення укра-
їнців до відня, але не означали відсутності в них планів самостійного 
національно-державного існування в майбутньому51.

впродовж другої половини ХІХ ст. та початку ХХ ст. Галичину 
відвідували також інші представники династії Габсбургів. Їхні візити 
були вагомими чинниками, які впливали на відносини між поляками та 
українцями, формували міський громадський простір. 2 липня 1887 р. 
до львова завітав син цісаря архикнязь рудольф та його дружина Сте-
фанія. українці прихильно поставились до цього візиту, тому що архи-
князь здавна виявляв свої симпатії до обох народів краю. русини як-
найкраще намагались зустріти архикнязя, але на пишноту прийому у 
них на відміну від поляків не було відповідних засобів. “приймаємо 
и витаємо Тебе, архикнязю чим наша хата багата – а надовсе щиримъ 
серцем”52, – зазначала газета “Діло”.

архикнязь перебував у Галичині тиждень. За цей час він відвідав 
львівські церкви, руські інституції і товариства, руську гімназію, Став-
ропігійський інститут. Також він заклав камінь під руську духовну се-
мінарію і в кінці церемонії сказав піднесено: “Gott schütze und erhalte 
die ruthenische Nation und ihreheilige Kirch – многая літа!” (Нехай бог 
хоронить і береже руський народ і його святу Церкву, многая літа! – 
виголосив по-руськи)53. 

під час перебування у львові архикнязь зустрічався не лише з ви-
сокоповажними особами, а як пише “Діло”, українці показали йому 
“увесь свій люд від інтелігенції до селян, натомість як поляки лише 
свою шляхту”54. архикнязь рудольф завдяки своїй лояльній та розум-
ній політиці заслужив повагу серед українського населення Галичи-
ни. всі інші архикнязі, що відвідували львів в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст., не справили такого позитивного враження на галичан. після 



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи104

завершення своєї подорожі архикнязь висловив подяку руському на-
роду за гостинну зустріч, побажав русинам, щоб вони не лише берегли 
свою народність і віру, але й ще більше розвивались культурно й на-
ціонально. 

у 1890 р. до львова разом зі своєю дружиною завітав архикнязь 
леопольд Сальватор55. він був майором 11-го полку артилерії, і його ві-
зит мав виключно військове значення. у цьому ж році під час подорожі 
до Станіславова до львова приїхав архикнязь райнер56. Цей візит був 
кількагодинним, тому особливого відображення в пресі він не мав. 

Наступні представники монаршої родини приїжджали до львова в 
1894 р. на оглядини крайової виставки. архикнязь кароль людвіг при-
був до львова 4 червня57, він отримав доручення від імені цісаря Фран-
ції йосифа І відкривати крайову виставку. На залізничному вокзалі ар-
хикнязя зустрічали крайовий маршалок Євстахій Сангушко, президент 
виставки адам Сапіга, представники Галицького сейму, духовенство, 
ректори і професори університету, хор співав “амінь”, а натовп кричав 
“Нехай живе!”58. 

За увесь час перебування у львові кароль людвіг щоденно кілька 
годин присвячував огляду виставки. кожного дня приймав аудієнції 
від духовенства, маршалка крайового з виставковим комітетом, офіцер-
ського корпусу, президента міста львова, польську шляхту, представ-
ників від єврейської громади59. Неурядові товариства і представники 
руських підприємств не були запрошені на зустріч з архикнязем. За чо-
тири дні перебування у місті архикнязь не здобув симпатій української 
громади, яка вважала його цілком пропольським політиком. архикнязь 
кароль людвіг ще раз приїжджав до львова зі своєю дружиною у ве-
ресні цього ж року знову на оглядини виставки60. Монарша родина про-
була у львові один день.

у червні 1894 р. Галичиною відбувалась інспекційна подорож ар-
хикнязя альбрехта. він відвідав краків 25 червня, 26 червня – Ярослав, 
а наступного дня вирушив до львова, де 27 червня проводилась реві-
зія військ61. архикнязь перебував у львові недовго – з 19 до 23 год.62, 
проте за цей час він не лише оглянув військо, але й встиг відвідати 
виставку. 

1 липня 1894 р. до львова приїхав другий брат цісаря – архикнязь 
людвік віктор63. архикнязь приїжджав в Галичину до свого приятеля 
гр. Холоневського і при цій нагоді вирішив завітати до львова. у місті 
архикнязь, окрім виставки, побував на обіді у кн. романа Сангушка і 
цього ж дня виїхав назад до відня.

у вересні до львова приїхав архикнязь Франц Фердинанд д’Есте, 
син архикнязя кароля людвіка. На вокзалі його зустрів князь адам 
Сапіга. поселився архикнязь в готелі “жорж”64. На виставці його за-
цікавив етнографічний відділ. під час розмови з адамом Сапігою він 
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запитав: “чъ в Галичинѣ носять ще и цінять народнû уборы?”, бо ці-
сар і його батько кароль людвік дуже хвалили національні традиції 
галичан65. Затримався архикнязь у львові на два дні. окрім виставки, 
він побував на шляхетському пікніку, де брав участь у танцях і заба-
вах. оглянув казарми, будинок намісника, високий замок і музей Ді-
душицьких. архикнязь Франц Фердинант д’Есте в листопаді цього ж 
року, знову відвідав Галичину, коли брав участь у полюванні, однак до 
львова він не завітав.

отже, політика і мета приїзду представників Габсбурзької династії 
у кінці ХІХ – початку ХХ ст. щодо українського населення краю мала 
винятково інструментальне значення. у кризові для династії періоди 
австрійський уряд розглядав українців як дієву противагу польському 
національному руху. відвідуючи львів, австрійські діячі намагались 
порозумітись з українським населенням, проте якомога коректніше об-
минали національне питання. Зазвичай представники уряду проводили 
лише номінальну констатацію успіхів краю і його модернізацію під ав-
стрійським правлінням. 

австрійська влада, базуючи свою політику на патріотизмі та відда-
ності імперії, намагалась знизити міжнаціональну напругу. Габсбурги 
були переконані, що видимі ознаки суспільного схвалення, відданості 
державі та династії були необхідним елементом підтримки політики 
влади. уряд уживав усіх необхідних заходів, щоб підтримувати авто-
ритет монарха як символу ідеальної австрії. під впливом такої полі-
тики свідомість львів’ян значно змінилась, вона наповнилася двома 
символічними проектами – імперією та нацією. кожна громада міста 
тепер ідентифікувала себе не лише з нацією, але із загальноімперським 
простором. Саме тому міське суспільство найбільш активно реагува-
ло на відвідини львова представниками монархії, адже це була одна 
із можливостей засвідчити свій зв’язок з імперією та вказати на своє 
“особливе” місце в ній. 

На зламі ХІХ–ХХ століть національні громади львова жили у влас-
ному інтелектуальному та культурно-духовному просторі і стикалися 
між собою значно рідше, аніж цього можна було би сподіватися на пер-
ший погляд. За цих обставин візити до львова представників династії 
Габсбургів відігравали роль свого роду інтегруючого чинника. Декіль-
ка днів, зосереджуючи на собі увагу львів’ян, утримуючи їх у відчутті 
напруги, такі візити, особливо якщо йдеться про цісаря, з одного боку 
нібито загострювали міжнаціональні суперечності, а з іншого – під-
штовхували різні сили до їх обговорення, зрештою завжди спонукали 
їх до розмов між собою.

Для українців, спілкування яких із цісарським двором було суттєво 
обмежене польським посередництвом, візити до львова представників 
династії завжди ставали слушною нагодою для маніфестування своїх 
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національно-політичних прагнень на загальнодержавному рівні. приїзд 
цісаря до львова щоразу викликав серед українських діячів певні надії. 
адже, незважаючи на значну активність лідерів українського руху в Га-
личині, українці все ж залишались відірваними від відня. адміністрація 
краю була в руках польських чиновників, кількість українських пред-
ставників у Галицькому сеймі була значно обмежена, поїздки україн-
ців до відня були по суті неможливими, адже потребували величезних 
коштів, яких у них не було. український рух залишався на узбіччі по-
літичного життя імперії, його розглядали виключно через призму поль-
сько-австрійських відносин. активні діячі українського національного 
руху, що були представлені родинами огоновських, барвінських, Гір-
няків, Цегельських, левицьких та ін., використовували ці візити також 
для звернення до власної громадськості, активізації та закликів до дій 
та боротьби із байдужістю. Інтелігенція намагалась згуртувати укра-
їнців, змушувала русинів усвідомлювати себе етнічною спільнотою з 
власною історією, зі своїми політичними та культурними запитами. 
Саме завдяки таким діям українці на початку ХХ ст. все ж зуміли згур-
туватись навколо єдиної ідеї. 

утім, незважаючи на міжнаціональну напругу у місті, візити цісаря 
до львова завжди були подією першорядного значення, до якої старан-
но готувалися і на яку з нетерпінням очікували. у різні часи в житті 
монархії образ цісаря залишався незмінним. усі свої проблеми і біди 
українці покладали на австрійських чиновників та польську шляхту, а 
ставлення до цісаря залишалось вельми позитивним. Як українці, так і 
поляки гаряче вітали кожен візит монарха до Галичини, організовували 
депутації та маніфестації, намагались донести цісарю свої вимоги. ор-
ганізація цього та інших подібних заходів мала на меті продемонстру-
вати приїжджим гостям те, що українці є такими ж господарями міста, 
як і поляки. Такі дії викликали неоднозначну реакцію австрійської вла-
ди. З одного боку, уряд намагався вжити антикризові заходи, а з ін-
шого, – прагнув використовувати громадський простір і маніпулювати 
ним у своїх інтересах. приїздами високих достойників до львова уряд 
намагався утвердити присутність австрії у галицьких справах. 

1 “Діло” – перша українська щоденна газета, яка концентрувала та 
відображала громадські настрої нації, в екстремальних умовах боролась за її 
права, реалізацію державницьких устремлінь, долучала українство до скарбів 
світової культури. До 1914 р. газету редагували в. барвінський, а. Горбач
евський, І. белей та інші. Сучасна українська історіографія виділяє чотири 
періоди “Діла”. перший (1880–1887 рр.) характеризувався протистоянням із 
газетою “Слово”, а саме вступом в офіційну полеміку із владою, зверненнями 
до національної свідомості галичан. у другому періоді (1888–1902 рр.) 
пріоритетним напрямом роботи залишався політичний. виразним став зв’язок 
“Діла” з народницьким рухом, що забезпечило зв’язок із авторитетними 
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політичними силами краю. Другий період умовно окреслився переходом 
часопису на фонетичний правопис. Третій період “Діла” (1903 – 1918 рр.) 
позначений новою якістю політичної боротьби українців за самовизначення 
щодо національних прав і свобод. у даний період газета пережила багато змін, 
зокрема з серпня 1914 р. по червень 1915 р. “Діло” видавалось у відні. Газета 
не виходила з 29 листопада 1918 р. по 1 червня 1922 р. четвертий період 
(1922–1939 рр.) припав на важкі часи поразки національного руху. останній 
номер “Діла” вийшов 15 вересня 1939 р. (українська преса в україні та світі 
ХІХ–ХХ ст.:  іст.-бібліограф. дослідж. – львів, 2007.  – Т. 1: 1812–1890 рр. / 
НаН україни. львівська наукова бібліотека ім. в. Стефаника. відділення 
“Науково-дослідний центр періодики”; уклад.: М. Галушко, М. романюк (кер. 
проекту), л. Сніцарчук. – С. 317–329).

2 “Kurjer Lwowski” – виходив у львові впродовж 1883–1935 рр. Газета 
мала свої офіційні додатки “Tydzień” (“Тиждень”) i “Na ziemi naszej” (“На 
нашій землі”). часопис був політично зорієнтований на польський народний 
рух. редагували матеріали і співпрацювали із газетою л. Масловський, 
Г. ревакович, б. вислоух, І Франко, Я. касповіч. від 1887 р. “Kurjer Lwowski” 
став власністю спілки: Г. реваковича, б. вислоуха, Е. ліліен, а від 1907 р. його 
власником був б. вислоух. До 1918 р. “Kurjer Lwowski” друкував матеріали, 
що обстоювали інтереси польської демократичної інтелігенції. після першої 
світової війни газета починає співпрацювати з польською селянською партією 
“пяст” та польським політичним і громадським діячем Яном Дабським. у 
1930 р. “Kurjer Lwowski” захоплено націонал-демократами і закрито у 1935 р. 
(Jarowiecki J. Studia nad prasą polską XIX i XX wieku / J. Jarowiecki. – Kraków, 
1997. – S. 46).

3 “Słowo Polskie” – друкувалось у львові з 1895 р. по 1915 р. та у 1918 р. 
протягом тривалого часу  газета була друкованим органом польської На ціо-
нально-демократичної партії. З 1897 р. “Słowo Polskie” видавалось двічі на 
день. Газета користувалась підтримкою промисловців, торговців, державних 
чиновників, приватних осіб з числа духовенства та університетської еліти. 
Головними редакторами газети були: Станіслав росовський до 1898 р., Тадеуш 
романович до 1902 р., Зигмунт василевський до 1915 р. після викупу “Słowа 
Polskiego” Народовою лігою трибуною демократів стала газета “Wiek Nowy” 
(“Новий вік”). (Jarowiecki J. Studia nad prasą polską … – S. 44– 45).

4 українська преса в україні та світі… – С. 323.
5 Аркуша О. образ австрії у висвітленні українських істориків Галичини 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття / о. аркуша // україна: культурна 
спадщина, національна свідомість, державність:ювілейний збірник на пошану 
Івана патера. – львів, 2008. – вип. 16. – С. 143.

6 Мудрий М. австрорусинство в Галичині: спроба  окреслення проблеми / 
М. Мудрий // вісник львівського університету. Серія історична. – львів, 
2000. – вип. 35 – 36.  – С. 598.

7 Мельник І. уродини найяснішого цісаря / І. Мельник // поступ. – львів, 
2002. – 17 серпня.

8 Unowsky Daniel L. The Pomp and Politicsof Patriotism: Imperial Celebra-
tions in Habsburg Austria, 1848-1916 / Daniel L. Unowsky. – West Lafayette, In-
diana, 2005. – S. 36.

9 політична система для україни: історичний досвід і виклики сучасності / 
гол. ред. в. М. литвин; авт. кол.: о.Г. аркуша, С. о. біла, в. Ф. верстюк та 
ін. – київ, 2008. – С. 358.
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10 Мудрий М. австрорусинство в Галичині… – С. 581.  
11 Аркуша О. образ австрії…  – С. 144.
12 Чорновол І. Цісар Франц йосиф І у львові / І. чорновол // львівська 

газета. – львів, 2005. – № 138. (174). – 5 серпня. 
13 Unowsky Daniel L. The Pomp and Politicsof Patriotism… – S. 56.
14 Nowolecki A. Pamiątka podróży cesarza Franciszka Józefa I. рo Galicyi i 

dwudziesto-dniowego pobytu Jego w tym kraju / а. Nowolecki – Kraków, 1881. – 
S. 136.

15 Єго величество Цѣсарь Францъ Іосифъ І во львовіъ // Дѣло. – 1880.  – 
ч. 67. – 30 серпня (11 вересня). 

16 Чорновол І. Цісар Франц йосиф І у львові …  – № 138 (174). – 5 серпня. 
17 Nowolecki A. Pamiątka podróży cesarza Franciszka Józefa I. рo Galicyi… – 

S. 137.
18 Чорновол І. Цісар Франц йосиф І у львові… – № 138 (174). – 5 серпня.
19 Россолінскі-Лібе Ґ. Історія львова в його політичних пам’ятниках / 

Ґ. россолінскі-лібе // Серія он-лайн публікацій Центру міської історії Цент-
рально-Східної Європи. – львів, 2009. – Серія № 6.  – С. 6. 

20 Nowolecki A. Pamiątka podróży cesarza Franciszka Józefa I. Po Galicyi… – 
S. 144.

21 Unowsky Daniel L. The Pomp and Politicsof Patriotism… – S. 118.
22 картини Яна Матейка у 1880-х рр., були створені у форматі ескізів. 

у великих розмірах їх виконали майстри краківської художньої школи 
під наглядом самого автора. За творчим задумом цикл картин “Тріумф 
прогресу”, призначений спеціально для львівської політехніки, мав розкрити 
в алегоричних образах (з використанням біблійних писань та античної 
міфології) ідею розвитку людської думки, науки як основи духовного і 
технічного поступу, як вияву природи людини та її діяльності, що може 
зробити людину щасливою на землі або нещасною. (жук о. Головна будівля 
львівської політехніки. видання друге, зі змінами і доповненнями / о. жук. – 
львів, 2008. – С. 52).

23 Чорновол І. Цісар Франц йосиф І… – № 138 (174). – 5 серпня.
24 “Нова ера” (1890–1894 рр.) українсько-польське порозуміння в Галичині. 

Ініціаторами з українського боку були: в. антонович, о. барвінський та 
митрополит С. Сембаротович; з польського – галицький намісник к. бадені, 
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і сейму, державну підтримку українських громадських організацій, рівно-
правність української мови в галицьких урядах, зрівняння в правах греко-
католицької церкви з римо-католицькою, створення кафедри історії україни у 
львівському університеті, запровадження фонетичного письма в шкільництві 
тощо. (Зашкільняк л., крикун М. Історія польщі: від найдавніших часів до 
наших днів / л. Зашкільняк, М. крикун. – львів, 2002. – С. 357). 
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28 Сулим б. Феномен крайової виставки в Галичині 1894 року / б. Сулим. – 
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освещены цель и характер визитов во львов императора Франца иосифа 
I и представителей Габсбургского двора; с использованием материалов перио-
дики охарактеризовано влияние посещения монархом города на украинско-
польские отношения и наоборот; основное внимание сосредоточено на реак-
ции украинской общины города, определены ее связи с польской общи ной; 
исследованы пути поиска украинцами собственной национальной идентич-
ности в векторе львов – вена.

Ключевые слова: львов; вена; австро-венгерская империя; Габсбургская 
династия; Франц иосиф I; украино-польские отношения; газетные публикации.

The article deals with the aim and the nature of the visits to Lviv of the Prince 
Franz Josef I and the representatives of the  Habsburg Dynasty on the materials 
of the periodic of those times; characterizes the impact of the visit of monarch on 
the Ukrainian and Poland relationships. The main attention is paid to the reaction 
of Ukrainian citizens; their relations with the Poland ones and also the author re-
searches the ways of finding of own identity by the Ukrainians on the Lviv -Vienna 
direction.

Key words: Lviv City; Vienna; the Austro-Hungarian Empire; the Habsburg 
Dynasty;  Franz Josef I;  Ukrainian and Poland relationships; the newspaper articles.
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УдК 929: 341.71(477)"1918/1920"    
і. і. ГриниК*      

диплОматична діяльність василя панеЙКа
на паризьКіЙ мирніЙ КОнФеренЦіЇ

висвітлено підсумки дипломатичної діяльності державного секретаря за-
кордонних справ ЗуНр василя панейка на паризькій мирній конференції. 
проаналізовано ставлення країн антанти до відновлених держав у Східній 
Європі, а саме: польщі, української  Народної республіки, Західно-україн-
ської Народної республіки; охарактеризовано проблеми впливу геополітичних 
чинників на шляху вирішення українського питання. З’ясовано причини зміни 
напрямів дипломатії ЗуНр і дипломатичних кроків в. панейка. Досліджено 
значення дипломатичної діяльності в. панейка для досягнення української 
державності. 

Ключові слова: паризька мирна конференція; антанта; Східна Галичи-
на; українське питання; ЗуНр; дипломатична місія. 

За роки розбудови української держави вітчизняними дослідника-
ми заповнено певний вакуум в історичній науці щодо повернення укра-
їнському народові імен його визначних громадських діячів, науковців, 
політиків. василь лукич панейко (1883–1956) належить до несправед-
ливо малодосліджених постатей української історії, хоча вплив відомо-
го громадсько-політичного діяча, талановитого дипломата і публіциста 
на суспільно-політичні процеси в Західній україні у першій третині 
ХХ ст. є досить вагомим.

ключовою подією в державотворчій діяльності в. панейка стало 
його призначення 11 листопада 1918 р. на посаду державного секре-
таря закордонних справ ЗуНр. актуальність теми зумовлена тим, що 
дипломатична діяльність в. панейка в українській історичній науці ви-
світлена фрагментарно і до цього часу немає однозначної оцінки його 
діяльності на паризькій мирній конференції.

Метою статті є з’ясування значення дипломатичної місії в. паней-
ка стосовно визнання державами антанти права українського народу 
на самостійне державно-політичне життя.

Наприкінці 1918 р. у зв’язку з відновленням польської держави та 
проголошенням Західно-української Народної республіки на порядку 
денному європейської політики постало “східно-галицьке  питання”, 

* Гриник Ігор Іванович – директор Державного архіву Івано-Франківської 
області, аспірант кафедри  історії україни прикарпатського національного 
університету імені василя Стефаника.
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одне з найскладніших територіальних питань в Європі після першої 
світової війни.

Доля ЗуНр залежала від багатьох розрахунків країн антанти. На 
той час більшість європейських політиків не вірила у життєздатність 
незалежної української держави і перед загрозою поширення соціалі-
стичних революцій у Європі схилялась до думки, що їй потрібна силь-
на польща, яка зможе протистояти більшовицькій росії. 

На початку 1919 р. українському політикуму стало зрозуміло, що 
здобути державну незалежність за допомогою власних сил, навіть за 
умови максимальної мобілізації людських, матеріальних, фінансових 
ресурсів – завдання майже недосяжне. у цих важких суспільно-полі-
тичних умовах уряди уНр і ЗуНр великі надії покладали на міжнарод-
ну спільноту, зокрема справедливе рішення паризької мирної конфе-
ренції.

Міжнародна конференція розпочала роботу в парижі 18 січня 
1919 р. за участю 27-ми держав. Найважливіші питання вирішувалися 
на засіданнях так званої “ради десяти”, до якої входили по два пред-
ставники від кожної з п’яти великих держав-переможниць – англії, 
Франції, СШа, Італії та Японії. Згодом засідання “ради десяти” змі-
нилися засіданнями значно вужчого органу – “ради чотирьох” (ан-
глія, Франція, СШа, Італія). Де-факто всі спірні питання вирішували 
прем’єр-міністр Франції жорж клемансо, прем’єр-міністр великобри-
танії Девід ллойд-Джордж та президент СШа вудро вільсон.

відзначимо, що в той час коли відбувалася мирна конференція в 
парижі, у києві 22 січня 1919 р. на Софіївському майдані урочисто 
проголошено акт злуки української Народної республіки і Західно-
української Народної республіки.

внаслідок об’єднання західноукраїнська держава отримала назву 
Західна область української Народної республіки (Зо уНр), а її прези-
дент Є. петрушевич увійшов до складу Директорії уНр. І хоча повної 
уніфікації не відбулося (ЗуНр зберігала власну адміністрацію, законо-
давчу і виконавчу владу, збройні сили, повну самостійність у веденні 
внутрішньої політики), обидві республіки стали виступати спільним 
фронтом на міжнародній арені.

українська делегація, яка прибула на конференцію без формаль-
ного запрошення, так і не була визнана і могла розраховувати лише на 
неофіційні зустрічі з іншими делегаціями. очолив делегацію Г. Сидо-
ренко, а його заступником став державний секретар закордонних справ 
ЗуНр в. панейко. До її складу також увійшли о. Шульгин, а. Марго-
лін, М. Туган-барановський, С. Томашівський та інші. прибувши до 
столиці Франції, в одному із своїх перших звітів голова делегації писав 
українському уряду Директорії уНр: “З самих перших днів мого пере-
бування в парижу мною було помічено, що про українську Народну 



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи 113

республіку ніхто нічого докладно не знає, не тільки в широких масах, 
але й серед дипломатичних і політичних кіл, не знають про українську 
справу взагалі, про домагання українського народу і його уряду. Тому 
вороги республіки розповсюджували вільно всякі брехні і інсинуації 
про нас і ширили провокацію. Головним робом напирали на те, що ми 
є большевики і германофіли”1.

в. панейко, долаючи перешкоди французьких властей, зміг діста-
тися парижа тільки 22 січня 1919 р. Інші члени делегації (С. Томашів-
ський, С. Шелухін, о. Шульгин, в. Дідушок) прибули ще пізніше. 

З перших днів роботи української делегації на паризькій конфе-
ренції стало зрозуміло, що “інстинкт самозбереження” двох держав 
подекуди став брати гору над здоровим глуздом. подвійні стандар-
ти дипломатичного представництва полягали в тому, що дипломати 
ЗуНр, особливо в. панейко, виступали за зміцнення суверенності за-
хідноукраїнської держави. Східна Галичина в таких умовах мала стати 
з’єднувальною ланкою із Західною Європою. Натомість принципово 
інші засади сповідувала Директорія уНр, яку в середині лютого 1919 р. 
очолив С. петлюра. “Шлях до української державності, – вважав він, 
– стелиться через київ, а не через львів. Тільки тоді, коли українська 
державність закріпиться на горах Дніпра і біля чорного моря, тільки 
тоді можна думати, як про реальну річ, про збирання українських зе-
мель захоплених сусідами. Інша політика – це мрії, нереальні комбіна-
ції, що призведуть до того, що ніякої україни не буде”2 . 

Ці суперечності, котрі дедалі більше загострювались, були викли-
кані двома головними причинами. по-перше, різним міжнародним ста-
новищем і відповідно різними зовнішньополітичними пріоритетами, 
по-друге, міжпартійною боротьбою в урядах уНр і ЗуНр. Головну не-
безпеку для ЗуНр від перших днів її існування становила агресія з боку 
польщі. Директорії уНр, яка ледь утримувала фронт проти червоної 
армії і відчувала постійну загрозу з боку білої росії, було не під силу 
втручатись у події на польсько-українському фронті у Східній Галичи-
ні. Зауважимо, що Директорія не була у стані війни з польщею. 

у таких умовах склалися напружені стосунки між Г. Сидоренком і 
в. панейком. На думку в. панейка, голова української делегації “ско-
ро вспів відкинути від себе антантських агентів і делегатів, а галицьку 
справу він швидко вспів радикально скомпромінтувати”3.

Тактика дій в. панейка на паризькій мирній конференції визна-
чалася ситуацією на українсько-польському фронті. він перебував на 
постійному зв’язку із Є. петрушевичем та членами уряду, від яких 
отримував інформацію та директиви щодо подальших дій. 

у середині лютого 1919 р. уГа розпочала вовчухівську операцію 
для звільнення території Східної Галичини від поляків. проте у події 
втрутилася міжнародна спільнота. До львова для врегулювання кон-



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи114

флікту прибула місія на чолі із французьким генералом бартелемі. 28 
лютого 1919 р. після тривалих дискусій місія поставила ультимативну 
вимогу негайного припинення бойових дій і запропоновувала встано-
вити демаркаційну лінію, згідно з якою більшість території Східної 
Галичини, зокрема нафтові райони і  львів, переходили до польсько-
го уряду. у зв’язку з таким розвитком подій в. панейко звернувся з 
листом до президента СШа в. вільсона, в якому повідомляв про зрив 
польсько-українських переговорів й упереджене ставлення бартелемі 
до українців, на якого власне поклав відповідальність за негативний 
результат цих переговорів. він підкреслив, що українці Галичини по-
годяться на лінію перемир’я, якщо вона відповідатиме вільсоновим 
принципам, тобто польсько-українському етнічному кордонові. в. па-
нейко відзначив, що місія бартелемі “показалась явно сторонничою на 
користь поляків і в нашу некористь. Її предложення завішення зброї, 
з демаркаційною лінією, віддаючою нафтові області полякам, україн-
ський штаб і уряд відкинув”4. Державний секретар закордонних справ 
Зо уНр отримав відповідь, у якій наголошено, що президент СШа 
уважно вивчить ситуацію, яка описана в телеграмі, після чого до Гали-
чини буде вислано спеціальну міжсоюзну місію. 

у той час керівництво більшовицької росії, охоплене ейфорією 
близької перемоги соціалістичних революцій у Європі, розпочало роз-
робляти план походу червоної армії в Західну Європу. у своїх спо-
гадах тодішній командувач українського фронту в. антонов-овсієнко 
писав, що 26 березня 1919 р. він отримав наказ головнокомандувача 
й. вацетіса про те, що наступальною операцією війська фронту (близь-
ко 89 тис. вояків) мали з’єднатися з військами радянської угорщини. 
успіхи навесні 1919 р., зауважував автор, ставили на порядок денний 
утворення єдиного фронту революції радянських республік: росії, 
україни, угорщини, баварії (у перспективі – Німеччини). однак вико-
нання стратегічного плану залежало від перебігу українсько-польської 
війни. в. антонов-овсієнко підкреслював, що необхідно було “відсікти 
Галичину від антанти, підтримувати війну між поляками і галичанами, 
і для цього активізувати агітацію і пропаганду у Східній Галичині”5. у 
таких умовах Галичина ставала своєрідним “мостом” для перекидання 
соціалістичної революції в Європу.

оцінюючи тогочасну воєнно-політичну ситуацію на сході Європи, 
французька газета “Petit Parisien” з тривогою констатувала: “Галичина, 
ця остання протибільшовицька українська твердиня, ізольована і зали-
шена на свої власні сили. коли б вона розпалася, то на її руїнах біль-
шовизм російський і угорський подадуть собі руки і ніяка польща, ані 
румунія цьому не перешкодить...”6. 

Стривожена подіями у Галичині антанта наприкінці березня 
1919 р. у м. Ходорові ініціювала проведення українсько-польських пе-
реговорів, які завершилися безрезультатно. 
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Для в. панейка ставало зрозуміло, що західноєвропейські країни 
не зацікавленні у створенні як єдиної української держави, так і надан-
ні незалежності її складовій частині – ЗуНр. Дипломат відзначав: “То 
таки є правдою, що ні одна велика держава немає нині інтересу у від-
риванні україни від росії, ні віри в можливість такого акту…”7.

15 квітня 1919 р. в. панейко провів зустріч із колишнім представ-
ником польського уряду в берні Залєським. Державний секретар закор-
донних справ Зо уНр відзначив, що до припинення польської агресії, 
яка посилюється, він “уважає свої дальші розмови з представниками 
союзників безперспективними, своє дальше перебування в парижі зай-
вим, а уряд Зо уНр вправі шукати допомоги в іншій ніж антанта сто-
роні”8. у відповідь англійські представники, за словами в. панейка, 
просили його не залишати париж. 

18 квітня 1919 р. радою паризької мирної конференції було утво-
рено “Спеціальну Міжсоюзну комісію для підписання перемир’я між 
польщею й україною”9, до якої увійшли представники СШа, англії, 
Франції та Італії; очолив комісію генерал бота. 

7 травня 1919 р. до столиці Франції прибула додаткова українська 
дипломатична місія у складі керуючого справами закордонного відом-
ства Зо уНр М. лозинського (голова делегації), голови військового 
відомства полковника Д. вітовського, полковника Ерле та переклада-
ча з французької мови о. кульчицького. Голова дипломатичної місії 
Зо уНр в. панейко був прикро вражений складом делегації, оскільки 
напередодні пропонував вислати до парижа генерала М. Тарнавського 
або ж полковника в. курмановича.

прибуття М. лозинського і Д. вітовського значно поглибило кризу 
у відносинах чільних діячів Зо уНр, які розкололися на два табори. 
М. лозинський відзначав: “одразу ж на першій нараді, яка була в день 
нашого приїзду в Сидоренка, панейко привітав нас заявою, що наш 
приїзд се для нього “удар ножем ззаду”. водночас С. Томашівський, 
побачивши в документах новоприбулих делегатів назву “Західна об-
ласть уНр”, з іронією зауважив: “Ми тут докладаємо всіх сил, щоб 
переконати Мирову конференцію, що ми є окрема держава, а ви тут 
приходите з тим ідіотизмом!”10. 

відповідаючи на критику в. панейка, М. лозинський підкреслю-
вав: “Ціла акція п. панейка в ціли ратування Східної Галичини від 
польщі доказування, що Східна Галичина не є часть української На-
родньої республіки, тільки щось окреме від неї. представникам держав 
антанти він доказував, що тільки Східна Галичина доросла до держав-
ного життя і тільки вона з усіх українських земель не є заражена боль-
шевизмом, отже, тільки з неї можна утворити базу протибольшевицької 
акції. Сим надіявся він осягнути признання Державного Секретаріяту 
як самостійного уряду Східної Галичини і добитися бодай невтралізації 
Східної Галичини під протекторатом антанти”11. 
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пропозиції комісії на чолі із л. ботою були відкинуті польською 
стороною, яка готувала збройну інтервенцію на галицький фронт, і вже 
14 травня 1919 р. із Франції у Галичину була направлена 80-тисячна 
армія генерала Галлера, що й вирішило в подальшому долю україн-
сько- польської війни на користь поляків. Зусилля в. панейка щодо 
мирного врегулювання українсько-польського протистояння не увінча-
лися успіхом.

Цього ж дня делегацію Зо уНр запросили на засідання найвищої 
ради за участю Д. ллойд-Джорджа, ж. клемансо, в. вільсона. остан-
ній попросив охарактеризувати відносини між українцями і поляками 
у Східній Галичині. в. панейко, Д. вітовський і М. лозинський запев-
нили присутніх, що ЗуНр прагне досягти порозуміння із польською 
стороною та вести боротьбу із більшовиками. прем’єр-міністр велико-
британії запитав: “виходить, що україна веде війну з більшовиками, а 
поляки атакують її з тилу?” і після ствердної відповіді в. панейка звер-
нувся до ж. клемансо: “ось бачите, що роблять ваші поляки!”12. На-
ступного дня, за наполяганням в. панейка, українську делегацію при-
йняв ж. клемансо. президент Франції повідомив, що очікує пояснень 
від Ю. пілсудського про польську наступальну операцію в Східній 
Галичині. він вкотре зауважив, що найвища рада зацікавлена в при-
пиненні бойових дій на території Західної україни.

20 травня 1919 р. в. панейко та інші члени української делегації 
звернулись до президента Франції із нотою, у якій вимагали негайно 
припинити польський наступ у Галичині. 21 травня українська делега-
ція на чолі із в. панейком і М. лозинським прибула на засідання “ради 
чотирьох”. Як зауважували учасники зустрічі, запитання Д. ллойд-
Джорджа були надто поверховими, на кшталт: “чи ви добре обходите-
ся з поляками? Яка відмінність між польською і українською мовами?”. 
водночас закиди української сторони про нецільове використання ар-
мії Галлера залишилися не почутими13.

Невдачі на міжнародній арені остаточно розкололи українську 
місію. Голова української делегації Г. Сидоренко підтримав польські 
наміри щодо направлення в Галичину армії Галлера. На запитання 
в. панейка, чи справді голова української делегації надав санкцію на 
окупацію Східної Галичини полякам, Г. Сидоренко відповів: “Да, я зго-
дився”14.

Державний секретар закордонних справ Зо уНр відзначав: “про 
геростратську славу українських “самостійників” з польської ласки й не 
говорити. Згоджуючись, аби україна була об’єктом велико-польської 
політики, замість суб’єктом політики української, вони скомпромету-
вали чистий клич національної самостійности. продаючи “самостійну” 
по їх розумінню україну пілсудським, вони спізнили й утруднили ре-
алізацію дійсної самостійности українського народу”15.
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без відома голови делегації в. панейко заснував окреме бюро ди-
пломатичної місії, а  коли його закулісна діяльність стала предметом 
обговорення на внутрішньому засіданні делегації, він  заявив, що в га-
лицькому питанні він “має право виступати сам і без делегації”16.

аналізуючи міжнародну ситуацію, яка склалась на той час, в. па-
нейко усвідомлював, що єдиний спосіб зберегти незалежність Зо уНр – 
це отримати допомогу від білої росії, яку водночас підтримувала ан-
танта. він зауважував: “україна й Московщина, чи їм се мило, чи не 
мило, призначені природою жити з собою в зв’язку близшім ніж з 
іншими державами й народами, призначені бути спільниками в одній 
імперії, призначені здійснити кожна свою самостійність у рамках сеї 
спілки. Форми сеї спілки, як і кожної іншої, можуть бути різні, рамки 
її тісніші або ширші…”17.

Наприкінці травня – на початку червня становище на сході Європи 
зазнало кардинальних змін. Зміцнившись після прибуття армії Галле-
ра, польські війська зламали відчайдушний опір української Галицької 
армії та досягли своєї головної мети у Східній Галичині – окупували 
нафтові райони і зустрілися з румунськими військами на покутті. пе-
редбачення в. панейка щодо такого розвитку подій справдилися.

 водночас розпочався відступ адмірала колчака в росії  і  червона 
армія окупувала майже всю україну, а влада Директорії практично не 
виходила за межі кам’янця-подільського. в цих умовах лише польща 
здавалася спроможною протидіяти поширенню революції в Європі, і її 
вага в очах західних урядів зростала.

25 червня 1919 р. Найвища рада паризької мирної конференції 
ухвалила рішення про дозвіл польським військам окупувати Східну Га-
личину до річки Збруч – колишнього кордону між австро-угорською 
та російською імперіями, що означало повну ліквідацію державного іс-
нування ЗуНр (Зо уНр).

у листах до Є. петрушевича від 8 серпня та 17 жовтня 1919 р. 
в. панейко повідомляв про ситуацію, яка склалася в Європі на той час, 
пропонував різні варіанти порятунку україни. він писав: “Ситуація не-
добра. Як щодо Галичини так і соборної україни. З газет які привезено 
свіжо з камінця, виходить, що там живуть в рожевім оптимізмі щодо 
міжнародного становища. поляки грають подвійну гру: підюжують 
петлюру на Денікіна, а Денікінови пропонують союз проти україн-
ського сепаратизму. а наші як діти йдуть на тім польськім шнурочку. 
боюся, що ліквідація прийде скорше, ніж хто і думає”18.

5 грудня 1919 р. на спільному засіданні української делегації в 
парижі було висловлено недовіру ряду її членів, зокрема в. панейку 
і С. Томашівському19. Наступного дня члени делегації звернулися до 
уряду уНр із зверненням: “Д-р панейко та проф. С. Томашівський за 
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весь час своєї праці в парижі ігнорували делегацію уНр і проводили 
свою працю цілком сепаратно, як в галицькій, так і в загальноукраїн-
ській справі”20.

16 грудня 1919 р. делегати ЗуНр офіційно самостійно вийшли зі 
складу делегації21. Своє рішення вони пояснили “соборницькими пере-
конаннями”, а також   “протестом   проти  відданя   українських   зе-
мель польщі Директорією внаслідок варшавської угоди 2 грудня 
1919 р.”22.

19 грудня 1919 р. у парижі за сприяння  Є. петрушевича в. па-
нейко утворив український Національний комітет (уНк), який орієн-
тувався на антибільшовицьку росію, зокрема на Добровольчу армію 
а. Денікіна. 

І. кедрин писав, що “загальним переконанням є те, що договір уГа 
з Денікіним 24 жовтня 1919 року – це насправді плід духа в. панейка і 
що орієнтація д-ра Є. петрушевича на росію зформувалась під впливом 
листів в. панейка,  що  приходили  з  парижу”23.

21 січня 1920 р. паризька мирна конференція припинила свою ро-
боту. після поразки на початку 1920 р. Добровольчої армії а. Денікі-
на під Новоросійськом в. панейко відійшов від співпраці з уНк. ра-
зом із поразкою білої росії згасли останні надії галичан на позитивне 
розв’язання східногалицької проблеми.

Таким чином, дипломатична діяльність в. панейка, орієнтована на 
країни антанти, на паризькій мирній конференції зазнала краху. в умо-
вах, коли антанта не визнавала уНр і ЗуНр повноцінними суб’єктами 
міжнародних відносин, а Директорія уНр пішла на зближення з вар-
шавою коштом Східної Галичини, західноукраїнські дипломати на чолі 
з в. панейком змушені були шукати інших союзників для  порятунку 
української державності, в тому числі шляхом утворення об’єднаної 
східноєвропейської федерації держав у союзі з росією та іншими схід-
ноєвропейськими державами. отже, в. панейко, репрезентуючи неви-
знану Західно-українську Народну республіку на найвищому міжна-
родному форумі, робив усе можливе, щоб донести до країн Західної 
Європи і СШа міжнародне право українців на створення власної дер-
жави, але зовнішні обставини виявилися непереборно сильнішими, ніж 
державна воля українського дипломата. 
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освещены итоги дипломатической деятельности государственного се-
кретаря иностранных дел ЗуНр василия панэйка на парижской мирной кон-
ференции. проанализированы отношения стран антанты к восстановленным 
государствам в восточной Европе, а именно польше, украинской Народной 
республике, Западно-украинской Народной республике; охарактеризованы 
проблемы влияния геополитических факторов на решения украинского вопро-
са. выяснено причины изменения направлений дипломатии ЗуНр и дипло-
матических шагов в. панэйка. исследовано значение дипломатической  дея-
тельности в. панэйка для достижения украинской государственности. 

Ключевые слова: парижская мирная конференция; антанта; восточная 
Галичина; украинский вопрос; ЗуНр; дипломатическая миссия.

The article deals with the results of the diplomatic activity of the Vasyl 
Paneyko, State secretary on foreign affairs of the West Ukrainian People's Republic 
within the Paris Peace Conference. The author analyzes the attitude of Entente to 
reduced states in Eastern Europe, namely Poland, Ukrainian People's Republic, 
West Ukrainian People's Republic, describes the impact of geopolitical factors 
towards solving the Ukrainian question. The reasons for changing directions of the 
West Ukrainian People's Republic diplomacy and diplomatic steps of V. Paneyko 
are shown. There is investigated the value of diplomatic of V. Paneyko in the  
achieving the Ukrainian statehood.

Key words: the Paris Peace Conference; Entente; the East Galicia; the 
Ukrainian question; West Ukrainian People's Republic; the diplomatic mission.
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а. в. мОрОзОва*

черніГівсьКиЙ прОчанин на аФОні

висвітлено перебування ченця чернігівського Єлецького успенського 
монастиря на Святій горі афон у середині XVIII ст.

Ключові слова: афон; прочанин; чернецтво; чернігівський Єлецький 
успенський монастир.

Свята гора афон упродовж усієї історії була й залишається сим-
волом всеправославної єдності. З давніх часів подвижники з Греції та 
болгарії, Малої азії та Іберії, Сербії та Молдови, валахії та русі здій-
снювали тут подвиг молитви.

руські ченці оселилися на афоні майже 1000 років тому. пізніше 
туди приходили селяни, рятуючись від поміщицького гніту. Засукавши 
рукави підрясників, вони викорчовували дрімучі ліси, ставили рублені 
келії, будували з каменю собори та монастирські стіни й садили городи.

Так, заснування обителі Св. пантелеймона припадає на часи князя 
володимира та його сина Ярослава. первісним місцем поселення русь-
ких ченців був монастир богородиці ксилургу, або русів (за іншими 
джерелами відданий руським ченцям за указом грецького імператора 
олексія комніна у 1080 році, тобто за князювання володимира Мо-
номаха). внаслідок тісноти монастиря святогорці віддали руським Са-
лунський монастир Св. пантелеймона. обитель богородиці ксилургу 
залишилася за руськими як скит.

Монастир Св. пантелеймона (Старий Нагірний русик) проіснував 
до кінця XVIII ст., після чого занепав через великий борг туркам. бра-
тія переселилася до невеликої обителі на березі моря, колишньої при-
стані, з храмом вознесіння.

у 1803 р. був закладений сучасний монастир Св. пантелеймона, 
де руські оселилися там з 1836 р. у 1926 р. монастир став грецьким, 
суспільним, в ньому руських ченців налічувалось близько четвертини 
від загальної кількості братії1.

у трагічні роки монголо-татарської навали на афон вивозили до-
рогоцінні реліквії  руської культури: рукописи, давні книги, ікони у зо-
лотих і срібних оправах, прикрашених діамантами. Навіть земля в мо-
настирі була руською – десятками років чорнозем для монастирських 
городів доставлявся сюди в мішках морем.

* Морозова Анна Валеріївна – кандидат історичних наук, головний 
спеціаліст Державного архіву чернігівської області.
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чимало традицій російської православної Церкви тісно пов’язано 
з афоном. Засновник руського православного чернецтва антоній пе-
черський до свого поселення в києві двічі побував на горі афон. До 
сьогодні збереглася печера, в якій він мешкав. З афону прийшли до 
нас численні чернецькі статути та церковні звичаї.

До жовтневої революції 1917 р. на афоні налічувалось 80 руських 
монастирів, скитів та келій. Зараз їх залишилося лише чотири. у 1920-
ті рр. приплив молодих сил надходив не з колишньої російської імперії, 
а з еміграції. російський париж, російська Сербія давали попов нення 
афону. Якщо раніше на афон йшли переважно з купців, міщан, селян, 
то в середині 1920-х рр. серед молодих ієромонахів можна було зустрі-
ти колишніх емігрантів – офіцера Добровольчої армії, художника, сина 
міністра, інженера тощо2.

у росії ж афон був надовго забутий. катастрофічними наслідка-
ми обернулося для руських монастирів рішення 1926 р. оголосити усіх 
монахів грецькими підданими. у тому ж році було прийнято негласне 
рішення – не допускати до негрецьких монастирів нових ченців. З 1926 
по 1955 рр. не був допущений жоден чернець до негрецьких обителей. 
Якщо в 1910 р. на афоні було близько 5 тис. російських ченців, то до 
1955 р. у пантелеймоновому монастирі їх налічувалося 95, а в 1989 р. – 
лише 273.

Нині на афоні існує 20 монастирів, які направляють до вищого 
органу управління (протату) представників (скити та келії не надси-
лають).

у деяких з цих монастирів у середині XVIII ст. побував чернігів-
ський ієродиякон Іоасаф. ким же він був і як опинився на афоні?

у 1728 р. у с. киселівка киселівської сотні чернігівського полку в 
родині козака Юхима петровича петренка та його дружини анастасії 
народився син, якому при хрещенні було дано ім’я Іоанн. Де він отри-
мав початкову освіту – невідомо, але під час допиту у чернігівській ду-
ховній консисторії 1758 р. ієродиякон Іоасаф повідомив, що “русской 
грамоте изобучался по разным местам”4.

у 1744 р. Іоанн петренко вступив на служіння до архімандрита 
чернігівського успенського Єлецького монастиря Тимофія Максимо-
вича. На той час монастир мав вже багатовікову історію. Єлецький 
успенський Монастир у чернігові був заснований у 60-х рр. ХІ ст. 
чернігівським князем Святославом Ярославичем на захід від дитинця 
у хвойному лісі, звідки й дістав свою назву. у 1239 р. він був спале-
ний монголо-татарами, однак відбудований у 1445–1495 рр. у 1635–
1649 рр. обитель належала єзуїтам. після визволення міста від поль-
ської шляхти монастир постав як православний. у 1646 р. український 
педагог і письменник, церковно-просвітницький діяч, друкар-видавець 
кирило Транквіліон-Ставровецький надрукував тут першу в чернігові 
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книгу “перло многоценноє”. у 1657 р. архімандритом монастиря став 
церковний, літературний і політичний діяч україни лазар баранович, а 
в 1669 – 1688 рр. його очолював український письменник, громадсько-
політичний діяч Іоаникій Галятовський, за яких монастирська бібліоте-
ка перетворилася на велике книгосховище. 

Наявність у країні монастирів є свідченням міцності й сили релігій-
но-морального духу народу.

у цьому монастирі Іоанн петренко перебував до 1750 р., коли він 
повернувся до батьківського дому. але бажання присвятити своє життя 
служінню богові у 1753 р. знову привело туди, де він мав прийняти 
чернецтво. 

через два роки, 20 квітня 1775 р., пройшовши послух, він був по-
стрижений у ченці з іменем Іоасаф, а 26 грудня 1756 р. – висвячений у 
ієродиякони єпископом чернігівським та Новгород-Сіверським Іраклі-
єм комаровським (1703–26.10.1765)5. Така увага до висвячення Іоасафа 
в ієродиякони безпосередньо єпископом  пояснюється тим, що Іраклій 
комаровський був прибічником духівництва, що ченцювало, за що й 
був відсторонений імператрицею Єлизаветою петрівною від керування 
єпархією за скаргою на нього єпархіального білого духівництва6. 

але непросто склалася подальша доля ієродиякона Іоасафа. Ті, хто 
вступає на шлях чернечого життя, повинні мати тверде рішення “зрек-
тися світу”, тобто відмовитися від усіх земних благ, розвивати в собі 
сили для духовного життя, в усьому виконуючи волю своїх духовних 
наставників, відмовитися від свого майна і навіть змінити ім’я. чернець 
бере на себе добровільне мучеництво: самозречення, життя віддалік від 
світу, у праці та злигоднях.

охочі розпочати чернече життя повинні насамперед випробувати 
свої сили і тоді вже дати незворотну обітницю. Допомагаючи духовним 
потребам ближніх, ченці не відмовлялись, коли мали можливість, слу-
жити й тимчасовим їхнім потребам. Добуваючи собі їжу працею, вони 
ділилися нею з бідними. 

Незважаючи на те, що ченці віддаляються від світу для досягнення 
вищої моральної досконалості, чернецтво має великий благотворний 
вплив на тих, хто живе у світі. Та Іоасафакові нелегко давалося само-
зречення. 

Як він сам зізнавався пізніше, “по несносним же чрез звичаи мне 
определением отбивать тогда … послушаниям, то есть кобчничества, 
полатничества, шафарство и употреблению разними посилки, кои я 
несть крайне бил не в состоянии”. За це посилювався утиск на ієро-
диякона з боку ігумена каташинського монастиря костянтина ускеви-
ча, який у цей час наглядав за Єлецьким успенським монастирем. За 
невиконання випробувань молодого ченця за наказом ігумена карали 
не лише побиттям, але й ув’язненням. останньою краплиною у довго-
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терпінні Іоасафа, за його словами, стало призначення йому ігуменом 
“роком чрез день месяц, даби я те шафарские книги изчитал и в том 
подпискою под жестоким наказанием от мене в насилстве снятое утвер-
дил”. остерігаючись жорстокого та несправедливого покарання, проти 
ночі 16 жовтня 1756 р. ієродиякон Іоасаф втік з монастиря разом з іє-
родияконом Ігнатієм, “чтобы им где-либо пожить, доколе настоящий в 
том Елецком монастыре господин будет”7. вони вирішили прямувати 
до вознесенського Мошногорського монастиря переяславської єпархії. 
але коли прибули до монастиря, Іоасаф залишався там недовго – вже 
через місяць він вирішив самостійно дістатися до афона.

Якими шляхами та як довго він добувався, невідомо. коли ж він 
прибув на святу гору афон, то жив у скиту різдва богородиці, що нази-
вався Мавровір руський монастиря Зограф. причаститися він вирішив 
в іншому скиту – царя костянтина монастиря пантократор. Зауважи-
мо, що цей монастир був заснований в ім’я Господа вседержителя у 
1361 р. братами олексієм Стратопедархом, який згодом став грецьким 
імператором, та Іоанном великим примакарієм. 

На жаль, у короткому звіті ієродиякон Іоасаф не залишив жодних 
свідчень про своє перебування на афоні. через рік, 15 березня 1758 р., 
він залишив афон і відправився на батьківщину, затримавшись у киє-
во-Межигірському монастиреві в Запорозькій Січі. Зі скиту різдва бого-
родиці йому видали свідоцтво про перебування на афоні. Тут необхід-
но сказати декілька слів про цей документ. він скріплений мастичною 
печаткою, малюнок на якій свідчить про високий рівень майстерності 
художника з русі, який її виготовив.

перебуваючи у Запорозькій Січі, Іоасаф дізнався, що ще 1757 р. ар-
хімандритом Єлецького успенського монастиря був поставлений Силь-
вестр Новопольський. І він вирішив повернутись до рідної обителі. Діс-
тавшись 16 листопада 1758 р. чернігова, ієродиякон Іоасаф повернувся 
до Єлецького монастиря і звернувся до архімандрита з проханням до-
зволити йому перебувати в цьому монастирі8. підтримав це прохання у 
своєму зверненні до єпископа чернігівського та Новгород-Сіверського 
Іраклія комаровського й настоятель монастиря, “яко ныне в том Елец-
ком монастыре в иеродиаконах немалая состоит скудость”9. 

але ще указом імператриці анни Іоаннівни від 9 вересня 1732 р. 
Святішому Синоду усіх ченців-утікачів після допитів під загрозою по-
збавлення чернецтва та заслання на заводи Сибіру було наказано “дер-
жати по смерть в оковах в трудех монастирских”10. Та за указом імпе-
ратриці Єлизавети петрівни від 16 жовтня 1758 р. усі ченці-утікачі з 
монастирів російської імперії, які добровільно поверталися з-за кордо-
ну, не лише отримували звільнення від покарання, але й отримували 
право повернутися до своєї обителі11.

 після проведення дізнань ухвалою чернігівської духовної консис-
торії Іоасафу було дозволено повернутися до успенського Єлецького 
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монастиря, але з умовою, щоб настоятель монастиря утримував його 
“во всем в силу высочайших указов и духовного регламента без отме-
ни” та з обов’язковою сповіддю “для испытания его, иоасафа, совести” 
духівнику чернігівського кафедрального Спасо-преображенського со-
бору варфоломію12.

На жаль, цим обмежуються свідоцтва про перебування уродженця 
землі чернігівської на святій горі афон.

1 Зайцев б. афон / Зайцев б. // литературная учеба. – 1990. – кн. 4. – 
С. 43, 70.

2 Там само. – С. 68.
3 Малышев В. Сокровища афона / Малышев в. // Наше наследие. – 

1989. – № 1. – С. 17.
4 Державний архів чернігівської області (далі – Держархів чернгівської 

обл.), ф. 679, оп. 1, спр. 762, арк. 2.
5 Там само, арк. 2.
6 русский биографический словарь: в 25 т. – Спб.; М., 1896–1913– Т. 8. – 

С. 129.
7 Держархів чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 762, арк. 2 зв.
8 Там само, арк. 3.
9 Там само, арк. 1.

10 полное собрание законов российской империи. – изд. 1830 г. – Т. 8. – 
Ст. 6177.

11 Там само. – Т. 15. – Ст. 10889.
12 Держархів чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 762, арк. 9 зв.

освещено пребывание инока черниговского Елецкого успенского 
монастыря на Святой горе афон в середине XVIII в.

Ключевые слова: афон; паломник; монашество; черниговский Елецкий 
успенский монастырь.

The article highlights the visiting of the palmer of Chernihiv Elets Dormition 
Monastery on the Mount Athos in the middle of the XVIII century.

Key words: Athos; the palmer; the monkhood; Chernihiv Elets Dormition 
Monastery.
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ім’я в арХівниХ дОКУментаХ
(до 240-річчя від дня народження засновника
Харківського університету василя Каразіна)

 
розглянуто документи, що зберігаються в Державному архіві Харківської 

області та висвітлюють різні періоди життя відомого просвітника і вченого, 
засновника Харківського університету в. Н. каразіна. архівні документи по-
дано за хронологією, зіставлено з  фактами його біографії. Наводяться витяги 
з автографів. окремо охарактеризовано документи про вшанування пам’яті 
в. Н. каразіна.

Ключові слова: в. Н. каразін; архівний фонд; архівна справа; Харків-
ський університет; опала; поліцейський нагляд; спорудження пам’ятника.

 
василь Назарович каразін – особистість одночасно відома і невідо-

ма – до цього часу привертає увагу не лише дослідників. важко уявити 
царину суспільного життя чи економіки, де б його допитливий рефор-
маторський розум не прагнув реалізувати інноваційні ідеї. 

його сміливі неординарні погляди вражали сучасників і водно-
час робили його образ для багатьох чужим і незрозумілим. видатний 
просвітитель, доброчинець, винахідник і вчений, людина з мисленням 
справжнього державного діяча, він насамперед відомий як засновник 
Харківського університету, що вже в першій половині ХІХ ст. став по-
тужним осередком науки, освіти і культури не лише Слобожанщини, а 
й значної частини імперії.

Епістолярій, наукові та соціально-політичні праці в.Н. каразіна й 
донині є предметом досліджень. Цінним джерелом для вивчення його 
життя і діяльності слугують архівні матеріали.

у Державному архіві Харківської області зберігається низка до-
кументів, що висвітлюють різні періоди його життя. Це документи з 
таких фондів: “Харківська міська управа” (ф. 45), “канцелярія харків-
ського губернатора” (ф. 3), “канцелярія харківського губернського про-
курора” (ф. 7), “Харківське губернське правління” (ф. 4), “Харківська 
духовна консисторія” (ф. 40).

Серед ранніх документів слід назвати лист в.Н. каразіна до єпис-
копа Слобідсько-українського Христофора, який датовано 29 жовтня 

* Сафонова Олена Володимирівна – головний спеціаліст відділу інформа-
ції та використання документів Державного архіву Харківської області.

© о. в. Сафонова, 2013
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1801 р., що зберігається в архівному фонді “Харківська духовна кон-
систорія”1. він стосується петербурзького періоду його діяльності. піс-
ля написання сміливого листа імператору олександру І (котрий щойно 
зійшов на престол і проголосив про свою прихильність ліберальним 
принципам), в якому висловив ідею про необхідність реформування 
різних сфер життя країни, каразін став наближеним до імператора і 
перебував на службі у петербурзі та Москві. у листі до єпископа він 
повідомляє про те, що, будучи проїздом у Харкові,  має передати зо-
лотий хрест, пожалуваний імператором протоієрею Фотієву. в. Фотієв, 
настоятель вознесенської церкви у м. Харків, як відомо, згодом був на-
дійним помічником василя Назаровича, підтримував його у прагненні 
домогтися відкриття в місті університету і в справі залучення до добро-
чинності харківського дворянства.

в архівному фонді “канцелярія харківського губернатора” зберіга-
ється справа “об открытии Харьковского университета и пожертвова-
нии  на его строительство”. Серед багатьох документів  про пожертву-
вання на університет є декілька, у яких згадується  ім’я каразіна. Два з 
них належать також до петербурзького періоду діяльності каразіна. Це 
лист опікуна Харківського учбового округу С. й. потоцького губерна-
тору І. І. бахтіну з проханням сприяти діяльності комітету у справах 
Харківського університету і управителю справами Головного правлін-
ня училищ колезькому раднику в. Н. каразіну (13 квітня 1804 року). 
потоцький наголошує: “…прошу покорно ваше превосходительство 
отпускать сему комитету следующие на университет от городов суммы, 
какие в сборе будут, и вообще не оставлять его начальственными по-
собиями своими …”2. Цей документ також належить до періоду діяль-
ності василя Назаровича, коли він перебував на службі в Міністерстві 
народної освіти і плідно працював як організатор справи заснування 
Харківського університету, використовуючи задля успіху цієї справи 
прихильне ставлення до нього імператора. 

проте невдовзі, як відомо, олександр І зоставив його без своєї під-
тримки. через інтриги, ревнощі до занадто активної ролі каразіна у 
підготовці відкриття Харківського університету, наближеність до ім-
ператорської особи у червні 1804 року його було звинувачено у пере-
вищенні повноважень та нераціональному використанні коштів і забо-
ронено втручатися в справу заснування університету. каразін отримав 
відставку і змушений був виїхати до свого родового маєтку у с. кру-
чик богодухівського повіту Харківської губернії. Так почався новий, як 
визначають дослідники, “сільський” етап у житті василя Назаровича3. 
він намагається реалізовувати свої проекти в межах свого селища, зай-
мається наукою і просвітництвом. 

у згаданій архівній справі зберігається лист із правління Імператор-
ського Харківського університету від 26 березня 1806 року до слобід-
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сько-українського губернатора І. І. бахтіна щодо відкриття парафіяль-
них училищ. в ньому, зокрема, йдеться: “прошлого 1805 года июня 23 
дня ваше превосходительство в отношении своем прописывать изволи-
ли, что богодуховского уезда казенные обыватели будучи внушены от 
бывшего богодуховского уездного исправника  г-на каразина о пользе, 
могущей произойти для них от заведения ими приходских училищ, со-
гласясь на сие, сделали в обществах своих приговоры, чтобы в каждой 
волости со всего их общества взносить ежегодно на содержание учи-
лища 150 рублей… и что снабдение училищ домами зависеть  будет 
от гражданского правительства, если согласится на то университет…”4. 
Цей документ  належить до зазначеного періоду життя просвітника. 

Невгамовна творча енергія в. Н. каразіна шукає вихід. Зокрема, в 
цей час з’являється його улюблене дітище  – Філотехнічне товариство. 
проте він не полишає наміру донести свої проекти, насамперед соціаль-
но-політичні, до імператора. відомо, що у квітні 1820 року каразін по-
дає записку олександру І, де з болем пише про беззаконня, що охопило 
країну5. політика ж імператора на цей час радикально змінилась – від 
лібералізму до відкритої реакції. Сміливе, щире висловлювання своїх 
думок цього разу мало драматичну розв’язку. 26 листопада 1820 року 
каразіна заарештовано і відправлено до Шліссельбурзької фортеці, де 
його протримано 6 місяців. опала з більшим чи меншим тиском вже 
не полишала каразіна. 

у фонді “канцелярія харківського губернатора” зберігається “Се-
кретное дело о статском советнике в. Н. каразине” (1821 р.). Справа 
розпочинається таємним повідомленням начальника Імператорського 
Головного штабу князя  п. М. волконського слобідсько-українському 
губернатору від 16 травня 1821 року. в ньому йдеться про доручення 
імператора: “… иметь неослабное наблюдение, чтобы г-н каразин ни-
куда из поместья своего не выезжал, а также обратить внимание на лю-
дей, с коими он будет иметь сношение, и чем сам будет заниматься…
не излишним считаю присовокупить, что супруге господина каразина 
высочайше дозволено приехать к нему для совместного жительства”6.

На початку червня 1821 року василя Назаровича було доставлено 
у його маєток у с. кручик, де він перебував до 1826 року. Це було 
жорстоке заслання: окрім заборони виїжджати з маєтку, йому було за-
боронено видавати свої праці, листуватися дозволено лише через гу-
бернатора. 

у зазначеній архівній справі зберігається лист каразіна до слобід-
сько-українського губернатора в. Г. Муратова з проханням доставити 
його лист до Санкт-петербурга, написаний ним із с. кручик 25 червня 
1821 року. каразін пише: “Я остаюсь в неведении, позволяется ли мне 
переписка с частными лицами по-прежнему. по крайней мере я должен 
был дать слово господину коменданту крепости, в которой я содержал-
ся в том, чтобы я в продолжении моего пути ни к кому не писал… ”7.
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лист в. Н. каразіна до слобідсько-українського губернатора про пам’ятки старовини 
на території Слобідсько-української губернії. 19 лютого 1827 року.

державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 71, спр. 371, арк. 11.
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лист в. Н. каразіна до слобідсько-українського губернатора про пам’ятки старовини 
на території Слобідсько-української губернії. 19 лютого 1827 року.

державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 71, спр. 371, арк. 11 зв.
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викликає зацікавлення копія записки в. Н. каразіна до слобідсько-
українського губернатора у зв’язку з проханням його селян щодо ку-
півлі їх у казну. у записці подано один із “селянських ” проектів ка-
разіна. Серед іншого автор зауважує: “в числе подданных российской 
державы сверх различия по политическому назначению как и в других 
государствах, есть еще особое различение… различение земледельцев 
казенных и помещичьих. люди по происхождению, воспитанию, роду 
жизни и промышленности совершенно одинакие*, живущие часто в со-
седстве… различаются между собою без всякой дельной причины и 
правами и управленим …одних Закон признает имеющими собствен-
ность, расправу, голос пред обществом и на суде … другие всего  этого 
лишены…Может быть, время уже уравнять, хотя бы в повинностях, 
если не в правах, оба сии звания земледельцев. при нынешней ску-
дости доходов казны, вероятно был бы к тому приличнейший повод; а 
ближайшее средство: основание казенного оброка на земле и угодьях, 
т. е. разделение исподволь казенных имений на фермы…”8.

після поразки повстання декабристів і розкриття їх таємних това-
риств розпочалась кампанія з виявлення всіх, насамперед серед дво-
рян,   хто був причетний до цих або інших таємних об’єднань. влітку 
1826 року за розпорядженням міністра внутрішніх справ було запро-
ваджено “подписку о непринадлежности к тайным обществам”. Зазна-
чена секретна справа канцелярії харківського губернатора містить лист 
в. Н. каразіна до віце-губернатора  Д. а. Донець-Захаржевського, дато-
ваний 8 липня 1826 року, в якому він звертається з проханням передати 
його пояснення шодо причетності до таємних товариств особисто імпе-
ратору без посередників9. пізніше дозвіл на пояснення у такий спосіб 
було отримано. 

відомо, що каразіним було складено три листи-клопотання щодо 
помилування та скасування заслання10. І лише 28 жовтня 1826 року 
його клопотання задовольнили: відтепер (фактично лише на папері) 
йому дозволялось перебувати у Москві, відвідування петербурга було 
заборонено до самої смерті. 

Документів, виявлених у фондах держархіву області, що характе-
ризують діяльність каразіна у цей період, лише декілька, тим більшу 
цінність вони мають. у згаданому архівному фонді “канцелярія харків-
ського губернатора” зберігається також справа “по предписанию мини-
стра внутренних дел касательно сведений об остатках древних зданий 
в городах и воспрещении разрушать оные” (1827 р.). Серед документів 
справи – лист каразіна слобідсько-українському губернатору про наяв-
ність пам’яток старовини на території Слобідсько-української губернії, 

* Так у документі. 
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складений у зв’язку з розпорядженням міністра внутрішніх справ щодо 
надання відомостей про пам’ятки старовини. у листі каразін як лю-
дина щира у своїх почуттях до рідного краю, батьківщини, розуміючи 
користь і важливість розвитку науки, акцентує увагу на необхідності 
вивчення археологічних пам’яток: “…Но кроме зданий одних встреча-
ется здесь довольно памятников, и некоторые из них принадлежат, ко-
нечно к глубокой древности. они состоят в  насыпных курганах разных 
видов в так называемых городищах. Есть такие из тех и  других, как 
по несомнительным признакам старее великой империи… желательно 
бы было, чтоб просвещенное наше правительство … пожертвовало не-
которую сумму на разрытие, хотя рвами, по разным направлениям за-
мечательнейших из упомянутых насыпей, а особливо городищ, каково 
на примере находящиеся в валковском уезде под сим именем. без со-
мнения, сделаны бы были   неожидаемые открытия к пояснению исто-
рии первобытных народов, особливо …славянских”. Далі він пише, що 
мав би за щастя взяти участь у цій науковій розвідці і з жалем додає:  
“…когда судьба отняла у меня все другие способы приносить пользу 
моему отечеству” (датовано 19 лютого 1827 року, с. кручик)11.

авторитет в. Н. каразіна попри довгу опалу і обмови залишався ви-
соким серед місцевої громади. 27 вересня 1828 року слобідсько-україн-
ським дворянством його було обрано головою палати кримінального 
суду. 22 червня  1829 року Сенат затребував копію з формулярного 
списку про службу каразіна за підписом губернського предводителя 
дворянства. проте в цьому списку не було вказано, що він є засновни-
ком Харківського університету. З цього приводу каразін надіслав міні-
стру юстиції прохання щодо виправлення свого послужного списку12.

у фонді “канцелярія харківського губернського прокурора” збе-
рігається повідомлення “исправляющего должность” слобідсько-
українського прокурора  у земський суд богодухівського повіту про 
необхідність сповістити в. Н. каразіна, який в формулярному списку, 
поданому в Сенат, “нашел значительные упущения”, а саме, що він був 
“виновником” заснування Харківського університету і пожертвувань 
на нього в сумі 618 тис. карбованців – про обов’язкове надання доку-
ментів, які б доводили його участь у справі заснування університету13. 
проте насправді рішення Сенату було ухвалено до того, як надійшли 
документи. кандидатуру каразіна не було затверджено. верховна вла-
да назавжди відмовила йому в будь-якій участі в суспільно-політично-
му житті країни.

попри мовби офіційне помилування нагляд за василем Назарови-
чем не припинявся. про це свідчать і архівні документи. Так, зокрема, 
у фонді “канцелярія харківського губернатора” зберігаються 6 рапор-
тів богодухівського земського справника виконувачу обов’язки слобід-
сько-українського громадянського губернатора за вересень – грудень 
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1833 року про виконання таємного розпорядження про нагляд за кара-
зіним, що мешкає в своєму маєтку, 2 повідомлення проводиря дворян-
ства богодухівського повіту  виконувачу обов’язки слобідсько-україн-
ського громадянського губернатора за листопад – грудень 1833 року 
про те, що у поведінці статського радника каразіна нічого протизакон-
ного не було помічено, 17 рапортів богодухівського земського справ-
ника слобідсько-українському губернатору князю п. І. Трубецькому за 
січень–грудень 1834 року про таємний нагляд за каразіним14.

весь цей час родина каразіних зазнавала великих матеріальних 
труднощів. Майнові справи були вкрай зруйновані. у 1835 році ма-
єток кручик мав продаватися за рішенням суду15. василь Назарович 
через губернатора клопочеться про дозвіл йому переселитися в має-
ток дружини, у с. анашкине Московської губернії. Цей документ 
зберігається у фонді “канцелярія харківського губернатора” у справі 
“по письму статского советника каразина о дозволении ему перехать 
в имение его Московской губернии и жить в самом городе Москве ” 
(1835–1836 рр.)16.

у цій справі також відклалося повідомлення із департаменту по-
ліції слобідсько-українському губернатору про дозвіл каразіну мешка-
ти в Московській губернії, “но с тем, чтобы он никуда не отлучался 
и чтобы за ним  учрежден был строгий надзор” (датовано 7 червня 
1835 року)17.

особливу увагу в цій архівній справі привертає пояснення каразі-
на харківському поліцмейстеру щодо причин тривалої підготовки до 
від’їзду в Московську губернію у зв’язку з вирішенням майнових пи-
тань (датовано 2 лютого 1836 року). василь Назарович висловлює обу-
рення з приводу встановлення за ним поліцейського нагляду: “… бед-
ного старика, старика, написавшего своею рукою предварительные 
правила народного просвещения и уставы русских академий и универ-
ситетов, годного еще быть употребляемым с пользою где-нибудь по-
печителем учебного округа или губернатором, отдать на 64-м году его 
жизни под строжайший надзор – как подлого пьяницу, злонамеренного 
и бесноватого!!”18.

у 1839 році василю Назаровичу нарешті було дозволено прожи-
вання без нагляду, за винятком Санкт-петербурга і Москви, та й то 
тільки тому, що він був літньою людиною і не становив загрози для 
влади. 

Серед виявлених автографів в. Н. каразіна, що зберігаються в Дер-
жархіві Харківської області, найбільш пізнім є його прохання, датоване 
5 вересня 1839 року, подане у Харківську духовну консисторію щодо 
видачі свідоцтва про законне народження його сина Філадельфа. в ньо-
му він повідомляє, що свідоцтво необхідне у зв’язку з підвищенням у 
чині його сина, котрий перебуває на службі в морському флоті19.



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи134

у 1842 році в.Н. каразін закінчив своє земне життя, до останнього 
дня перебуваючи у стані творчого неспокою і пошуку. архівні доку-
менти свідчать про важкий шлях каразіна до громадського визнання. 
упродовж двадцяти років після смерті просвітителя його ім’я  не зга-
дувалось, було, можна сказати, забутим. лише у 1863 році вперше по-
стало питання про спорудження пам’ятника василю Назаровичу, але 
згодом про це забули.

у 1872 році напередодні 100-річного ювілею в. Н. каразіна і 
70-річчя заснування Харківського університету відомий письменник, 
редактор “правительственного вестника”, історик Г. п. Данилевський 
звернувся до Харківської міської думи із заявою про необхідність вста-
новлення пам’ятника василю Назаровичу. в архівному фонді “Хар-
ківська міська управа” зберігається справа “о сооружении памятника 
в. Н. каразину”, яка розпочинається саме зазначеною заявою (датовано 
10 серпня 1872 року). Г. п. Данилевський називає каразіна “известным 
украинским деятелем” і зауважує: “…одной этой заслуги [основание 
университета] довольно, чтобы соотечественники в. Н. каразина, и 
в особенности питомцы и преподаватели стольких поколений Харь-
ковского университета, почтили к этому дню память в. Н. каразина”. 
Далі він наголошує: “в различных углах россии давно уже поставлены 
памятники местным общественным деятелям…”20. письменник про-
понує відкрити підписку на збір коштів для спорудження пам’ятника 
при Харківській міській думі та губернській земській управі. в цій же 
справі зберігається клопотання ради Імператорського Харківського уні-
верситету до Харківської міської думи щодо відкриття підписки на збір 
пожертвувань для спорудження пам’ятника в. Н. каразіну (датовано 
9 жовтня 1872 року), повідомлення ради Харківського університету 
Харківській міській думі про отримання дозволу імператора на від-
криття підписки на збір пожертвувань на пам’ятник та заснування сти-
пендії імені в.Н. каразіна (датовано 5 листопада 1875 року)21. у фонді 
“канцелярія харківського губернатора” зберігається архівна справа “об 
учреждении стипендии при Харьковском университете имени в. Н. ка-
разина”, що містить, зокрема, лист опікуна Харківського учбового 
округу харківському губернатору з роз’ясненням правил призначення 
стипендії імені в. Н. каразіна (30 січня 1879 року)22.

проте збір коштів на спорудження пам’ятника надто затягнувся. 
листування ректорів Харківського університету з міським головою з 
цього приводу тривало  і у 1880-ті, 1890-ті роки, про що свідчать ар-
хівні документи23. Так, ректор Харківського університету І. п. Щелков 
у листі до харківського міського голови І. о. Фесенка від 8 листопада 
1888 року повідомляє: “Совет императорского Харьковского универ-
ситета в заседании 31 мая 1888 года решил принять энергичные меры 
для ….приведения дела о сооружении памятника к скорейшему и наи-
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лучшему окончанию …”24. Натомість проект було реалізовано лише на 
початку ХХ століття: пам’ятник засновнику Харківського університету 
урочисто відкрито у червні 1907 року.

у 1892 році у зв’язку з 50-річчям від дня смерті в.Н. каразіна Хар-
ківська міська дума та Харківський університет здійснили низку захо-
дів. Докладні відомості про вшанування пам’яті каразіна у 1892 році 
містяться в архівній справі фонду “Харківська міська управа” “о че-
ствовании памяти в. Н. каразина в честь 50-летия со дня кончины”. у 
справі зберігається копія постанови Харківської міської думи від 4 лис-
топада 1892 року, в якій зазначається: “по окончании прений Дума 
в ознаменование исполнившегося сегодня пятидесятилетия кончины 
в. Н. каразина постановила: 1) ассигновать из городских средств одну 
тысячу рублей на сооружение в Харькове памятника  в. Н. карази-
ну; 2) наименовать одну из новых улиц города, пролагаемых по земле 
университета, “каразинскою”; 3) наименовать второе городское при-
ходское училище “каразинским”; 4) присутствовать в полном составе 
8-го сего ноября на торжественном чествовании в университете памяти 
в. Н. каразина; 5) собрать в праздничный день в зале думских заседа-
ний учащихся в городских училищах и,  отслужив в их присутствии 
панахиду по в.Н. каразину, объяснить им значение этого человека в 
деле народного образования”25.

Минав час, ім’я каразіна намагались повернути на гідне, належне 
місце в історії: його біографами виступили син Ф. в. каразін, Г. п. Да-
нилевський, Д. І. багалій, М. І. Тихий, інші дослідники. За радянських 
часів про каразіна начебто і пам’ятали, проте зайвого разу не згадува-
ли, а пам’ятник засновнику Харківського університету скромно стояв 
осторонь університету, з бокової, майже з тильної частини його будівлі. 

лише наприкінці ХХ століття Харківському університету було при-
своєно ім’я автора ідеї та засновника навчального закладу. в цьому є 
велика історична справедливість, бо збереження імені в архівних доку-
ментах та назві вулиці міста, згадування в наукових студіях – це замало 
для такої талановитої і заслуженої людини, якою був в. Н. каразін, а 
офіційне визнання за життя його фундатором Харківського університе-
ту, безумовно, стало б для нього найвищою нагородою. 
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рассмотрены документы, хранящиеся в Государственном архиве Харь-
ковской области, которые освещают разные периоды жизни известного про-
светителя и ученого, основателя Харьковского университета в. Н. каразина. 
архивные документы представлены в хронологическом порядке, сопоставля-
ются с фактами его биографии. приводятся выдержки из автографов. отдель-
но подается характеристика документов о чествовании памяти в. Н. каразина.

Ключевые слова: в. Н. каразин; архивный фонд; архивное дело; Харь-
ковский университет; опала; полицейский надзор; сооружение памятника. 

The author considers documents that are stored in the State Archives of 
Kharkiv Region and covering different periods of life of V. N. Karazin, known 
educator and scholar, founder of Kharkiv University. Archival documents are given 
by chronology, confronted with the facts of his biography. The author presents 
the abstracts of the autograph notes. Separately are described V.N. Karazin 
commemorating documents.

Key words:  V. N. Karazin, the archival fond; the archival affairs; the Kharkiv 
University; the disgrace; the police surveillance; the monument setting.



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи 137

УдК 930.253:[94+39](477.65)

О. а. трибУЦьКа*

матеріали ОсОбОвОГО ФОндУ павла рябКОва
(до 165-річчя від дня народження відомого
вченого-етнографа і громадського діяча)

Здійснено огляд документальних матеріалів особового фонду вченого 
п. З. рябкова як джерельної бази з вивчення української історії та культу-
ри, зокрема українського етносу, подій козацької доби, історії чумацького, 
ткацького промислів, рибальства на теренах україни з давніх часів до почат-
ку ХХ ст.
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павло Захарович рябков є саме тією особистістю, чий творчий не-
спокій, глибокий допитливий розум, спостережливість і невичерпна 
енергія залишили помітний слід в соціальному і культурному розви-
ткові суспільного середовища, у якому йому доводилось жити і пра-
цювати. Матеріальні та духовні здобутки рябкова на ниві громадської 
діяльності, просвітництва, науки є ґрунтовними, але, на жаль, донині 
значна частина його унікальних праць не опублікована, а ім’я вченого 
здебільшого відоме лише вузькому колу науковців і краєзнавців. павло 
рябков – один із найталановитіших учнів видатного українського вче-
ного-етнографа, антрополога і археолога Ф. к. вовка, його учителями 
та ідейними натхненниками були М. Грушевський, І. Франко, о. русов, 
М. ковалевський. роль вченого у дослідженні та розвитку етнографії та 
археології на теренах півдня україни є досить визначною. 

павло рябков, син обер-офіцера, народився 29 червня 1848 р. у 
м. Херсоні. Навчався у Херсонській губернській гімназії, закінчив зем-
лемірно-таксаторські класи, що функціонували при гімназії1.

рябков сповідував ідеї народництва, а у подальшому – соціалістич-
ну ідеологію. За підпільну антиурядову політичну діяльність у 1879 р., 
у 31-річному віці, був засланий до Сибіру. Доповідна записка колим-
ського окружного поліцейського управління якутському губернатору, 
датована 1882 роком, так характеризує рябкова того періоду: “держав-
ний злочинець павло рябков, неодружений, 32-х років, віросповідання 
православного, засланий з києва за політичну неблагонадійність адмі-
ністративним порядком, певних занять не має, а весь час проводить у 
читанні наукових книг”2.

* Трибуцька Олена Анатоліївна – начальник відділу інформації та вико-
рис тання документів Державного архіву кіровоградської області.
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після повернення із заслання рябков стає активним учасником 
земського ліберального руху, спочатку у Херсоні, а з 1892 р. – у Єли-
саветграді, де обіймає посаду земського землеміра. Єлисаветград стає 
другою батьківщиною павла Захаровича. 

у 1901 р. вченому довелося виїхати до Франції, де навчався у ро-
сійській вищій школі соціальних наук, а потім подорожував разом із 
І. Франком та Ф. вовком у складі антропологічно-етнографічної екс-
педиції по Західній україні, проте у 1910-му він знову повертається до 
Єлисаветграда. Тут працює вже на посаді міського землеміра, займа-
ється активною громадською діяльністю, виступає ініціатором відкрит-
тя на Єлисаветградщині культурно-освітніх закладів для найбідніших 
верств населення3.

у Державному архіві кіровоградської області зберігається особо-
вий фонд п. З. рябкова, що є справжньою цінністю фондового складу 
установи. 

Фонд (Ф. 304) має один опис, 620 одиниць зберігання, охоплює 
період з 1864 по 1925 рр. До опису увійшли такі розділи: 1) службова 
діяльність п. З. рябкова; 2) громадська та наукова діяльність вченого; 
3) друковані матеріали (видання, газетні та журнальні публікації тощо) 
авторства п. З. рябкова та інших осіб, зміст яких стосується сфери сус-
пільних та наукових інтересів фондоутворювача.

у розділі, що містить документи службової діяльності рябкова, 
відклались цінні документи з історії міста і краю, зокрема рукописні 
матеріали щодо забудови м. Єлисаветграда, описання поштових і тран-
зитних шляхів, мостів Єлисаветградського повіту, відомості про земле-
володіння на території повіту. особливої уваги заслуговують доповідні 
записки рябкова до керівництва міської управи щодо фактів розкрадан-
ня міської землі.

у розділі, де зосереджено документи громадської та наукової ді-
яльності вченого, сконцентровано цінні документи фонду, що висвіт-
люють багатогранну роботу рябкова на ниві просвітництва та науки. 
розділ містить матеріали щодо влаштування у м. Єлисаветграді безко-
штовної народної бібліотеки-читальні, дитячого садка, першої худож-
ньої виставки, краєзнавчого музею.

 Значну частину документів становлять матеріали археологічних 
досліджень вченого, здійснених на теренах Єлисаветградського та 
олександрійського повітів Херсонської губернії. у цьому ж розділі 
містяться рукописи наукових праць павла Захаровича: “община в ро-
сії та інших країнах”, “Якути”, “Нариси про походження народів росії, 
україни, кавказу й Фінляндії”, “про скіфів.” Дві останні праці присвя-
чені стародавній історії україни, в яких автор аналізує процес станов-
лення українського народу.

крім цих матеріалів, у розділі відклалися рукописи етнографічних 
праць рябкова, об’єктом яких є дослідження українського етносу. Се-
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ред них – рукописні матеріали (18 одиниць зберігання), що були зібрані 
особисто п. З. рябковим під час участі в експедиції по Західній україні 
і містять докладні та надзвичайно цікаві відомості етнографічного ха-
рактеру, що висвітлюють побут, традиції та звичаї гуцулів4. Слід зазна-
чити, що цей масив матеріалів, на жаль, не був включений Ф. вовком 
до науково-етнографічної праці “український народ у його минулому і 
сучасному”, яка була видана у 1916 році у Санкт-петербурзі5.

Значну частину документів етнографічної тематики становлять 
рукописи у кількості 18-ти одиниць зберігання, що стосуються дослі-
дження рябковим рибальського промислу півдня україни, які здійсню-
вались ученим у рамках програми, виробленої на з’їзді статистів Хер-
сонської губернії (червень 1889 року)6. Ці матеріали стали основою для 
написання рябковим двох невеликих праць: “короткий огляд станови-
ща рибальства на лиманах чорного моря і річках, що впадають в ньо-
го” і “риболовецькі артілі у пониззі Дніпра та Дністра”, що були видані 
1889 року в одесі, та фундаментального етнографічного дослідження 
енциклопедичного характеру “рибальство у Херсонській губернії і в 
прикордонних із нею частинах губернії Таврійської і бессарабської”, 
виданого у 1896 р. у Херсоні окремою книгою7.

Невеликим за обсягом, але ґрунтовним дослідженням, що зберіга-
ється у рукописному вигляді у матеріалах фонду, є праця “виробни-
цтво килимів у Херсонській губернії”, здійснене близько 1890-го року, 
де автор детально аналізує процес створення килима, описує будову 
ткацького верстата8. Дослідження цінне не лише тим, що дає уявлення 
про цей практично втрачений на сьогодні промисел, а й досить влуч-
но характеризує особливості українського менталітету. рябков відзна-
чає, що молдавські та болгарські майстри залишались більш вірними 
традиції, а ось українки, особливо молоді дівчата, полюбляли новизну. 
“Новые рисунки, – зазначає дослідник, – позаимствованные у панов 
или взятые прямо с бумаги или ситца, начинают вытеснять старинный 
орнамент... Но в этом замечается и хорошая сторона. богатство красок, 
громадный выбор всевозможных рисунков ведут к тому, что у масте-
риц с развитым вкусом есть возможность легче проявить свое твор-
чество в той или иной форме. Насколько я успел заметить, у ткацких 
мастериц очень развито стремление к изящному. Давая просматривать 
рисунки различных вышивок, я был удивлен, с какой жадностью они 
набрасывались на лучшие рисунки, отвергая все вульгарное, нехудо-
жественное”. павло Захарович зауважує, що у кінці ХІХ ст. на зміну 
геометричному орнаменту приходить орнамент із зображенням тварин 
і рослин, а певна схематичність малюнка, блідість фарб, характерна для 
старовинних вишивок як на килимах, так і на сорочках, рушниках, ви-
тісняється орнаментом барвистим, багатим, “сюжетним”. Якщо на ста-
ровинній вишивці троянду не завжди можна було відрізнити від, ска-
жімо, зайця, то поступово це змінювалось, але, як зазначає дослідник, 
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“фантазия и теперь иногда берет верх над реальностью. и вот мы ви-
дим на ковре из аджамки, как мастерица изобразила розу с зелеными 
лепестками, белыми стеблями, фиолетовыми листьями...”9. вчений на-
стільки захопився українським килимарством Херсонської губернії, що 
зібрав цілу колекцію домотканих килимів і передав її до етнографічно-
го відділу Санкт- петербургського музею імені олександра ІІІ, корес-
пондентом якого він був10.

у дослідженні “Нариси з етнографії”, здійсненому 1910 року, ряб-
ков описує зразки орнаментів, знайдених на теренах україни, особливу 
увагу приділяючи при цьому орнаменту на писанках. Серед понад 20-х 
зразків орнаментів, виконаних вченим власноруч, є зображення також 
кабалістичного знаку циган із детальним його описанням. рябков за-
значає: цей знак, що уособлює всесвіт, охоплений ланцюгом зла, цига-
ни зображали на кінській упряжі, металевих і дерев’яних прикрасах11.

у рукописах п. рябкова значне місце посідає тема українського 
чумацтва. Дослідження цього соціокультурного явища було здійсне-
но вченим у 1909–1910 рр., тоді, коли павло Захарович мав уже до-
статньо досвіду для проведення самостійних науково-етнографічних 
пошукувань. рукописи у кількості 8 одиниць зберігання містять відо-
мості про історію промислу, його матеріальну культуру, чумацький 
фольклор тощо. Сім одиниць зберігання об’єднані загальною назвою 
“чумацтво”12, одна справа виокремлена під назвою “чумацький віз”13.

Довгий час, подорожуючи південною частиною україни у пошу-
ках матеріальних свідоцтв чумацької культури, рябков не міг знайти 
справжнього чумацького возу (мажі). Нарешті такий був знайдений і 
описаний ним у м. бериславі Херсонської губернії. у рукописі ряб-
ков детально описав південний варіант чумацького возу: дослідження 
містить докладні, свого роду унікальні креслення і обміри возу, його 
окремих частин і деталей14. 

Зазначені рукописні матеріали стали основою для наукової статті 
вченого “чумацтво в Новоросії”, яка у 1910 році була відіслана ним до 
Санкт - петербурга для опублікування в одному із випусків видання 
“Матеріали з етнографії” та етнографічного дослідження “чумацтво”, 
що повинно було увійти до третього тому праці “український народ у 
його минулому і сучасному.” Нині тексти оригіналів цих статей збері-
гаються у Державному музеї етнографії народів СНД15.

Із матеріалів листування павла Захаровича з професором Ф. вов-
ком, що відклалися у документах фонду за період з 1908 по 1917 рр., 
дізнаємось, що у червні 1908 р. рябков відправив до етнографічного 
відділення музею чумацький віз, деякі інші речі етнографічного харак-
теру та фотографії16. 

результати дослідження рябковим українського чумацтва є надзви-
чайно вагомими для вивчення історії функціонування цього промислу в 
Центральній та південній україні, реконструкції комплексу чумацьких 
засобів пересування. 
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З дослідженнями історії чумацтва пов’язана інша важлива тема, що 
посідає помітне місце у наукових дослідження павла рябкова: події ко-
зацької доби. вчений був переконаний, що чумацтво, яке фактично іс-
нувало в період київської русі, передувало виникненню козацтва.

Серед матеріалів другого розділу документів фонду, що стосують-
ся теми козацтва, особливе місце займає рукопис рябкова “Нариси про 
боротьбу б. Хмельницького за звільнення та приєднання україни до 
Московської держави” (рік написання не встановлено) у доробку вче-
ним подається детальний аналіз подій часів визвольної війни 1648–
1654 рр., її причини, хід та наслідки для українського народу. рябков 
не сприймав ідею возз’єднання і схилявся до думки, що сам б. Хмель-
ницький розглядав події 1654 р. як входження україни під протекторат 
російської держави17.

Історичним проблемам козацької доби присвячений і рукопис “че-
рез пороги Дніпра” (польове дослідження): вчений особисто неодно-
разово проходив ці пороги на своєму улюбленому човні “ундіна” та 
досліджував основні острови, де знаходились козацькі Січі18.

Історії козацтва присвячений ще один рукопис рябкова – “Нариси 
про архів Запорізької Січі”, де на підставі документів Єлисаветград-
ської міської управи вченим докладно висвітлена доля цього легендар-
ного архіву19.

Серед документів третього розділу фонду особливо важливими 
є друковані видання авторства п. З. рябкова, що стосуються історії 
краю: (“короткий історичний нарис Єлисаветградського товариства 
розповсюдження грамотності та ремесел” за 1873–1898 рр., “про грун-
тові дороги в Єлисаветградському повіті” та ін.)20. крім того, у цьому 
розділі наявні видання інших авторів з питань історії україни, росії, 
болгарії та інших країн21, аналітичні матеріали, доповіді, звіти органів 
місцевого самоврядування Херсона, одеси, києва, що містять інформа-
цію про деякі аспекти історії та розвитку цих українських міст22.

описана вище документальна спадщина п.З. рябкова як свідчення 
його вагомої суспільно-політичної, громадської, наукової діяльності, 
дає нам підстави стверджувати, що павло Захарович належав до кра-
щих представників тогочасної передової української інтелігенції.

учасник Етнографічної комісії при Науковому товаристві імені 
Т. Шевченка, співробітник Єлисаветградського і Херсонського музеїв, 
провідний кореспондент етнографічного відділу російського музею, 
член російського антропологічного товариства, павло рябков зробив 
значний внесок у збереження та примноження духовних і матеріальних 
пам’яток української культури. Ми свідомі того, що, з огляду на вагому 
роль наукової спадщини вченого, необхідно якомога ширше популяри-
зувати ці матеріали.

Документи фонду стали значним підґрунтям для дисертаційних до-
сліджень значної кількості користувачів архівних документів, досить 
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часто ці яскраві, інформаційно насичені матеріали використовуються 
для експонування на виставках з історії краю, які готуються Держархі-
вом області. Нагальною потребою є необхідність опрацювання та під-
готовка до друку рукописів павла Захаровича, за якими нащадки укра-
їнців, історію і культуру яких він із таким захопленням досліджував, 
мають вивчати історію свого краю і свого народу.

1 Державний архів кіровоградської області (далі – Держархів кірово-
град ської обл.), ф. 304, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 

2 Печериця Т.В. визначний українознавець п. З. рябков. – кіровоград, 
2003. – С. 19.

3 Держархів кіровоградської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 1, арк. 3.
4 Там само, спр.76, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100.
5 Печериця Т. В. визначний українознавець п. З. рябков. – кіровоград, 

2003. – С. 80.
6 Там само. – С. 66.
7 Там само. – С. 71.
8 Держархів кіровоградської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 230, арк. 3, 4.
9 Там само, арк. 4, 5, 6.

10 Печериця Т. В. визначний українознавець п. З. рябков. – кіровоград, 
2003. – С. 64.

11 Держархів кіровоградської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 249, арк. 5.
12 Там само, спр. 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218.
13 Там само, спр. 212.
14 Там само, спр. 217, арк. 3.
15 Печериця Т. В. визначний українознавець п. З. рябков. – кіровоград, 

2003. – С. 85.
16 Держархів кіровоградської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 255, арк. 1–4.
17 Там само, спр. 196, арк. 3.
18 Там само, спр. 210, арк. 1–17.
19 Там само, спр. 258.
20 Там само, спр. 283, спр. 274.
21 Там само, спр. 289, 291, 305, 306, 327, 339.
22 Там само, спр. 271, 300, 301.

осуществлен обзор документальных материалов личного фонда ученого 
п. З. рябкова как источника по изучению украинской истории и культуры, 
в частности украинского этноса, событий времен украинского казачества, 
истории чумацкого, ткаческого, рыбного промыслов на территории украины 
с давних времен до начала ХХ ст.

Ключевые слова: п. З. рябков; этнографическое исследование; рукопись; 
документальные материалы; чумачество; казачество.

The author describes the documents of the scholar P.Z. Ryabkov personal fond 
as the source base on the studying of the Ukrainian history and culture, namely the 
Ukrainian ethnos, the events of Cossack times; the history of  chumak, weaving 
activity and fishing on the territory of Ukraine from ancient times to the early 20 
century.
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УдК [76:929](477)"1881/1936"

т. О. ніКОлаєва*

пОвернення з небУття
(архівні документи про українського

художника івана дряпаченка)

представлено інформацію про 
українського художника Івана ки-
риловича Дряпаченка (1881−1936), 
яка відображає його біографію та 
творчу діяльність за новими даними 
документів ЦДаМлМ україни, що 
мають виняткове значення, оскільки 
в мистецтвознавчій літературі життє-
вий і творчий шляхи митця майже не 
висвітлений, а в наявних публікаціях 
трапляються помилки і неточності.

Ключові слова: художник Іван 
кирилович Дряпаченко; живопис; 
гра фіка.

 
чимало обдарованих вихідців 

з україни поповнили свого часу 
плеяду видатних майстрів росій-
ської академічної школи живопи-
су. величезну роль у цьому віді-
грали київська рисувальна школа, 
Московське училище живопису, 
скульптури та архітектури, пе-
тербурзька академія мистецтв. Ці 
заклади стали освітньою базою для становлення і розквіту таланту як 
відомих, так і менш знаних на сьогодні українських художників кінця 
XIX – першої третини ХХ ст. одним із представників української ма-
лярської школи, чиї життя і творчість, на жаль, не стали об’єктом по-
глиблених наукових розвідок, є Іван кирилович Дряпаченко.

у другій половині ХХ ст. його доробок вивчали а. Терещенко, 
б. литовченко. Саме матеріали про І. Дряпаченка, зібрані а. Терещен-
ком,1 становлять змістовне підґрунтя для мистецтвознавчих студій. За 
п’ятнадцять років праці він ретельно систематизував і об’єднав між 

© Т. о. Ніколаєва, 2013

* Ніколаєва Тетяна Олександрівна – старший науковий співробітник 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

український художник Іван кирилович 
Дряпаченко (1881–1936).

ЦдАМЛМ, ф. 1144, оп. 1, спр. 14,
арк. 144.
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собою всю наявну документальну та усну інформацію про художни-
ка, в результаті чого у середині 1960-х підготував біографічний нарис 
про життя і творчість майстра. але на неодноразові звернення до ви-
давництва “Мистецтво” щодо його друку отримував відмови2. Згодом 
а. Терещенко передав усі зібрані ним документи до Центрального 
державного архіву-музею літератури і мистецтва україни (ЦДаМлМ 
україни). Їх було сформовано у фонд № 1144 “Дряпаченко Іван кири-
лович (1881−1936), художник”. Документи цього фонду були викорис-
тані при дослідженні життєвого і творчого шляху митця.

взагалі сукупність студій, присвячених вивченню творчості Івана 
Дряпаченка, незначна. частково вони базуються на матеріалах, зібра-
них свого часу Е. Шушпановою, а. лушаковою3 та б. литовченком4, і 
містять певні неточності. Зокрема, у публікаціях М. безхутрого, п. Го-
робця, а. коваленка, б. литовченка, в. рубан, в. Ханко мають місце 
поодинокі помилки у біографічних даних, неточності у датуванні, на-
звах та місцях перебування робіт5. в. рубан справедливо вказує на те, 
що життєвий шлях майстра в мистецтвознавчій літературі майже не 
висвітлений. Хоча його творчість становить певний інтерес у розкритті 
тенденцій українського живопису до 1917 р.6 всі неточності і помилки 
зумовлені саме відсутністю в літературі з образотворчого мистецтва ві-

польська актриса оперети вікторія кавецька та художник Іван Дряпаченко
поруч із її портретом. 

ЦдАМЛМ, ф. 1144, оп. 1, спр. 14, арк. 162.
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рогідних відомостей про художника. Щодо “не висвітлення” наведемо 
такий приклад. пропозиція а. Терещенка розмістити в “Історії україн-
ського мистецтва” (том 4, книга 2, 1970 р.) дані про творчість І. Дряпа-
ченка, спочатку прийнята редактором, потім була відхилена. На думку 
а. Терещенка, незацікавленість мистецтвознавчих кіл у дослідженні і 
публікації матеріалів про життя і творчість митця на той час була зу-
мовлена розповсюдженням про нього вигадок. Начебто в його робо-
тах були релігійно-міфологічні сюжети, чи в його житті зіграли якусь 
роль члени монаршої сім’ї, або ж він мав напружені стосунки з діячами 
академії у петербурзі, де він навчався, а в зрілі роки – схильність до 
алкоголю7.

у 2000-ті рр. п’ятитомна “Історія українського мистецтва” Інститу-
ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. рильсько-
го вже поповнилася даними про самобутнього і талановитого художни-
ка. його творчість висвітлюється у контексті українського портретного 
живопису й розробки народної тематики8.

починаючи вивчення життєвого шляху та творчого здобутку 
україн ського артиста-маляра і графіка І. к. Дряпаченка, зазначимо: 
згідно з фотокопією свідоцтва про народження, яке зберігається у фон-
ді № 1144 “Дряпаченко Іван кирилович (1881−1936), художник”, він 
народився 4 серпня за старим стилем 1881 р. Місце народження − село 
василівка (нині − козельщанський р-н полтавської обл.). батько ху-
дожника − кирило Федорович Дряпаченко − був безземельним селяни-
ном, служив у економії поміщиків капністів на посаді ключника. “Дря-
паченко згадував, як малечею розписував крейдою або вуглиною стіни 
воловень у економії та повітки вдома фігурами людей, тварин…”, − 
пише у спогадах а. Терещенко9.

у 1894 р. за допомогою капністів Іван підлітком вступив до київ-
ської рисувальної школи10, а після її закінчення у 1898 р. – до Мос-
ковського училища живопису, скульптури та архітектури, де був за-
рахований до головного класу (минаючи початковий). у той час із ним 
навчалися: кузьма петров-водкін, Мартірос Сарьян, Ілля Шульга, лео-
нард Туржанський та інші. Молодий художник брав участь у щорічних 
учнівських виставках (ХХI виставка у 1898 р. − “До хворого”, ХХII у 
1899 р. − десять етюдів та ХХIII у 1900 р. − картини: “рибалки”, “За 
ягодами” та етюди). по завершенні загального курсу навчання І. Дря-
паченко був зарахований до майстерні в. Сєрова (портретно-жанровий 
клас), а по закінченню училища у 1903 р. отримав звання некласно-
го художника. Цікавий факт цього періоду відклався у листі міністра 
імператорського двору, барона Фредерікса, до графині Є. п. капніст 
від 13 жовтня 1902 р.: “Государь император высочайше повелеть со-
изволил выразить благодарность его императорского величества за 
поднесенные стихотворения вашей сестры и покойного отца вашего. 
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при этом его императорскому величеству благоугодно было обратить 
милостивое внимание на акварельную виньетку, исполненную крестья-
нином иваном Дряпаченко и пожаловать ему золотые часы из кабинета 
его величества”11.

З 1903 по 1911 рр. І. Дряпаченко навчався у вищому художньому 
училищі (вХу) при академії мистецтв у петербурзі. Спочатку в май-
стерні І. рєпіна, а пізніше − у п. чистякова та в. Савинського. Це був 
найбільш плідний період у творчості майстра, і на ньому ми зупини-
мося детально. а почнемо зі споминів російського художника Ф. бо-
городського (1895–1959): “после этого репин подошел к Дряпаченко, 
который до академии был учеником Серова и писал очень талантливо. 
− что это вы делаете?, − воскликнул репин. − Да ведь это же наврано! 
ведь это только манера, а внутри-то ничего нет!.. нам казалось, что 
репин просто боится, что Дряпаченко впадет в зазнайство. а на самом-
то деле репин подходил к Дряпаченко с позиции его талантливости и 
предъявлял к нему повышенные требования”12.

уже через рік після вступу до вХу (12 листопада 1904 р.) талано-
витому художнику за гарні успіхи була призначена стипендія “імені 
його величності”. Ескіз “кулачний бій” (1904) був відзначений пре-
мією на звітній академічній виставці в 1904 р. одержавши відпустку, 
він поїхав у рідну василівку, де писав етюди. у місцевій церкві Іван 

І. к. Дряпаченко. Стоянка Молоканського вільнонайманого транспорту біля гірської 
річки чорох по дорозі байбурт-Трапезонд, 1917,

папір, акварель, італ. ол., 30×45,5. Державний історичний музей (рФ).
Фото у ЦдАМЛМ, ф. 1144, оп. 1, спр. 4, арк. 32.
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Дряпаченко розписав іконостас. під час першої російської революції, 
коли всі вищі учбові заклади петербурга були закриті, Іван Дряпачен-
ко повертається в село і бере участь у революційних подіях. 31 груд-
ня 1905 р. його заарештували13. б. литовченко вважає, що російський 
художник І. бродський (1883−1939) у 1906 р. виконав олівцем портрет 
І. Дряпаченка, зобразивши його в тюремній камері. пізніше цей ма-
люнок було надруковано в петроградському “журнале журналов” за 
1915 р.14 а. Терещенко стверджує, що згадуючи у розмовах із ним своїх 
“однокашників”, Іван Дряпаченко не акцентував, в яких умовах була 
виконана ця робота, і саме до періоду навчання у І. рєпіна слід відно-
сити виконання І. бродським портрета І. Дряпаченка у 1906 р.15

восени 1906 р. майстер захворів на туберкульоз легенів і був зму-
шений взяти відпустку для лікування в Сухумі. в цей період він здій-
снює поїздки на батьківщину і разом з тим продовжує працювати. у 
1907 й 1908 рр. бере участь у звітних виставках академії, яка знов від-
крила для слухачів свої двері. На виставці 1908 р. І. Дряпаченко пред-
ставляє дев’ять робіт. Серед них: “Дівчина-мінгрелка” (1908), “берег 
чорного моря біля Сухумі” (ХХМ, 1908), “пізні квіти” (1908) та ін. по-
вертаючись у 1909 р. до петербурга, він привіз ще двадцять сім робіт 
із краєвидами кавказу. про перебування там художник пише у листі 
до свого вчителя, відомого російського художника і педагога, майстра 
історичного, жанрового і портретного живопису, професора п. чистя-

І. к. Дряпаченко, Сутінки, 1914, полотно, олія, 45,1×62,2. рибінський музей.
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кова (1832−1919): “живу среди чахоточных и сам уже такой. беда не-
малая…”16.

у червні 1910 р. у василівці І. Дряпаченко починає працювати над 
конкурсною роботою “Саломея”. З листа до п. чистякова: “Сумеем ли 
мы ученики ваши быть достойными такого учителя!? вот, приступил я 
к своей картине… что получается, во что выльется тяжелая мысль, ко-
торая со мной уже четыре года, покажет будущее. Это первая моя слож-
ная работа. приступаю как самый неопытный новичок… устроился я 
пока в земской школе, удобств мало, но что же делать. Свет плоховат, 
а главное шум и гам, ибо педагог живет здесь же и семейный… размер 
взял такой: длина 46 вершк. ширина 32 вершка. размер грандиозный, а 
и то, кажется, тесно!”17. але вже через декілька місяців тон листування 
трохи змінюється: “…Глухая деревня; бедность местности, скучней-
шая обстановка, мертвые души, хотя копошатся, всё это медленно, но 
верно окутывает меня, затягивает, пропитывает… Счастливейший из 
счастливых я! и как это было угодно Господу богу, да и судьбе моей, 
перекатывать меня, перебрасывать со ступеньки на ступеньку и поста-
вить на редко и трудно досягаемой высоте. Да, павел петрович, это 
так, ибо я ваш ученик! ученик учителя, поставившего наше родное 
искусство так высоко, как никогда. ученик учителя, который создал 
таких великих художников как и. Е. репин, Серов, васнецов, Суриков, 
врубель и др.! чувствую, глубоко сознаю это счастье, но не должен ни 
на минуту забывать, что и я должен быть достойным учеником своего 
учителя! Над картиной работаю. Трудно. Не имея материалов над ру-
кой врядли справлюсь… Следовало бы поехать на кавказ. Если помни-
те, павел петрович, в эскизе у меня сидит мужская фигура, здесь же. Я 
её удалил дальше, в сад. увижу, что выйдет. Южную природу думаю 
делать, (жаль, что я не там) во всю. ибо часто хочется жить хоть толь-
ко для того, чтобы глядеть на окружающее!”18. 1 листопада 1911 р. за 
картину “Саломея” (майстерня в. Савинського) Івану Дряпаченку було 
присуджено звання художника з живопису з правом носити срібний 
академічний знак19. Місце перебування цього полотна зараз не відоме.

у ці роки художником було створено портрет відомої на той час 
польської опереточної актриси в. кавецької (1875−1929). у 1910 р. вона 
переїхала до столиці російської імперії, до того гастролювала в Москві, 
києві, Харкові, одесі. в 1912 р. на весняній виставці у залах академії 
мистецтв експонувався її портрет великого розміру, написаний митцем. 
Заслужений діяч мистецтв ррФСр художник п. бучкін, який добре знав 
І. Дряпаченка (товариш по навчанню в вХу) і в. кавецьку повідом-
ляв, що цей портрет був замовлений одним із шанувальників актриси 
і ним подарований на її бенефіс. На прохання актриси художник зо-
бразив її стрункішою. портрет частково видно на фотографії, зробленій 
к. к. буллом, із зазначенням дати 16.12.11 (фотографія зберігається у 
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фонді № 1144). результати пошукової роботи а. Терещенка у СрСр і 
польщі свідчать про те, що в. кавецька не мала можливості вивезти 
цю картину, коли поверталася до польщі у 1917−1918 рр. Якщо вона 
все ж це зробила, то подальша доля її портрету трагічна. Директор вар-
шавського театрального музею в листі від 27.11.1971 повідомляє: “во 
время последней войны [II мировая] сгорела её [кавецкой] квартира, 
уничтожены принадлежащие ей личные вещи, родственники её поги-
бли…”20. Згадуючи майстра, а. Терещенко писав, що він часто розпо-
відав про зустрічі з кавецькою, говорив, що робота над її портретом 
була найщасливішим періодом в його житті. ймовірно, що перше зна-
йомство І. Дряпаченка з Ф. Шаляпіним відбулося саме у кавецької21.

крім цієї роботи, останні роки навчання були відзначені етюдом 
“Натурниця” (1910, ДрМ)22, портретом вчителя Г. а. богаєвського 
(1910, пХМ), портретом М. а. Григорьєвої (1911), картиною “Мій 
батько” (1911). останні два полотна експонувалися у 1911 р. на весня-
ній виставці в академії мистецтв. у 1912 та 1913 рр. митець був відря-
джений “для удосконалення в мистецтві” до Італії, де написав картини 
“Святе сімейство” (1912), за яку згодом одержав 3-ю премію ім. а. ку-
їнджі, “бабуся-італійка” (1912), “куточок Флоренції” (1913), “Світляч-
ки” (1913, НМл). Творче відрядження 1912 р. здійснювалося коштом 
гофмейстера імператорського двору М. Струкова, який зобов’язався на 
власній віллі у Флоренції утримувати впродовж року двох найкращих 
художників. рада вХу відрядила І. Дряпаченка і о. каднікова23. З листів 
до п. чистякова відомі настрій художника, його враження від поїздок: 
“Не знаешь: плакать ли, радоваться. чувство небывалое, чувство новое. 
радуешься, что живешь, что родился… а с. Марко, а колонны, капите-
ли, арки, мраморное кружево опять перед глазами! Спасибо и вам всем 
и мой привет. и. Дряпаченко”24. в іншому листі митець описує своє 
полотно “Святе сімейство в Єгипті”: “Фон – теплый, золотистый закат. 
по стенам веранды кое-где остатки орнамента, иероглифы. Господь по 
бедности мог остановиться или в какой-либо лачуге, или же в запущен-
ной, нежилом, но прежде богатом доме, где-либо на окраине города. Я 
взял последний… Трудно будет с младенцем, да и не легче и с мадон-
ной. правда, много и очень красивых итальянок, но немыслимо их за-
вербовать для этюда, так как нравы и обычаи здесь в этом отношении, 
как ни странно ужасные прямо. Ни за что и никак нельзя достать мо-
лодое, красивое лицо… красивым же богачи-художники американцы 
и англичане прямо не разрешают другим позировать. Не идут. что нам 
брат дает одну лиру, а америгано дечи!”25.

під час другої пенсіонерської поїздки І. Дряпаченко, о. кадніков і 
брешко (ім’я не вказано) відвідали, крім Італії, Німеччину, Францію та 
Іспанію. про другу звітну картину – “поминальний день у Флоренції”, 
яку майстер закінчив по поверненні у грудні 1913 р. оглядач журналу 
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“Нива” писав, як про зворушливу 
сцену з італійського життя26. крім 
цього полотна, на виставці ака-
демії 1914 р. демонструвалися: 
“відпочинок (За шахами)” (1913, 
пХМ)27, “Голова циганки. Грена-
да” (1913), а на виставці 1915-го 
другий портрет батька (1913). Не 
менш плідними для митця стали 
1914−1915 рр. під час перебуван-
ня на батьківщині він створив цілу 
низку різноманітних за сюжетом і 
технікою творів: “осінь” (весня-
на виставка в академії мистецтв 
1915 р.), “портрет п. Д.” (пас-
тель, художня виставка в кремен-
чуці 1914)28. До живописних робіт 
1915 р. належать жанрові сцени 
з народною тематикою: “Назу-
стріч вечору” (ДоХМ)29, “парас-
ка у святковий день”, “косарі”, 
“Марія”, “лелеки перед грозою”, 
“Недільний день біля русинської 
церкви в с. Товстобабах”. карти-
ни демонструвалися на весняній 
виставці у академії мистецтв 1916 р., остання в 1917-му. “Сутінки” 
(1914, рибінський музей)30 експонувалася у 1916 р. на XIII виставці 
“Товариства художників”31.

Зі споминів Івана Дряпаченка відомо, що він працював над полот-
ном “вечір біля озера” (1915) у земській школі, куди дівчата приходи-
ли позувати десь з місяць. Їх звали: Марина кузнецова, віра бридун, 
параска коргаченко і васса Дряпаченко (не родичка митця). Що сто-
сується вищезгаданої роботи “косарі”, то за свідченням односельців, 
художнику позував його двоюрідній брат І. а. Дряпаченко. Завершую-
чи огляд найбільш плідного періоду в житті артиста-маляра, наведемо 
спогади заслуженого діяча мистецтв ррФСр художника п. бучкіна і 
народного художника урСр к. Трохименка. вони згадували, що Іван 
Дряпаченко був веселою, компанійською людиною і щирим товари-
шем. крім малювання, він ілюстрував петербурзькі журнали “аргус”, 
“Солнце россии”32.

під час першої світової війни з 1916 по 1917 рр. І. Дряпаченко 
перебував за призовом у складі особового воєнно-художнього загону 
“Трофейної комісії”. До її складу також входили: художники М. Мі-

І. к. Дряпаченко. портрет генерала
Д. Г. Щербачова (1857−1932)

з автографом, 1916, папір, кол. ол., 
сангіна, 45×30, Державний

історичний музей (рФ).
Фото у ЦдАМЛМ, ф. 290, оп. 1,

спр. 361, арк. 41.
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зернюк і М. Сергеєв, літератори а. Гінерман і Г. Синельніков, фото-
граф а. Егліт, денщик п. петухов. очолював їх штабс-капітан колобов 
(ім’я не вказано). Художники робили замальовки з місця бойових дій, 
портрети військових. Фронтові малюнки Івана Дряпаченка виконані 
кольоровими олівцями, сангіною, аквареллю та олією. Географія пере-
сування загону вражає: Західний фронт, ставка верховного головно-
командувача у Могильові, південно-західний фронт (бердичів), міс-
то Станіслав33. у фонді № 1144 зберігається доповідь штабс-капітана 
колобова від 24 жовтня 1916 р. він свідчить про значні труднощі, 
хвороби і при цьому велику працездатність членів воєнно-художньо-
го загону: “...будучи заняты целыми днями отъ 7-ми часов утра и до 
10-ти часов вечера, нередко, в настоящей боевой обстановке, − под 
действительным артиллерийским огнем… отряду пришлось ютиться 
несколько раз в крестьянских разрушенных избах, спать на голом полу, 
нуждаясь в пище… Несмотря на столь трудные условия поездки, сто-
явшей на фронте плохой погоды и болезни одного из художников [Ми-
зернюк], отряду все же удалось записать и зарисовать свыше 250-ти ге-
оргиевских кавалеров: офицеров и нижних чинов, нарисовать с натуры 
целую галерею портретов деятелей войны, сделать ряд масляных и 
акварельных набросков… сделать значительное количество фотогра-
фий и художественных набросков местностей и т.д.”34

уже з кавказького фронту у грудні 1917 р. Іван Дряпаченко ви-
рушає додому і цього разу назавжди. починаються досить сумні роки 
існування майстра. колишній вчитель образотворчого мистецтва у за-
гальноосвітній школі Драбівського району черкаської області б. ли-
товченко писав: “приватний споживач живопису був ліквідований як 
клас, державна меценатура опинилася в розпорядженні балакучих но-
ваторів. у складному становищі залишилася більшість художників-ре-
алістів, в тому числі й Дряпаченко. Щось в натурі його заважало бити 
себе у селянські груди і пристосовуватися до кроку доби…”35.

у 1920−1923 рр. а. Терещенко мав можливість бачити у митця ес-
кізи і етюди. Наприклад, пейзажі на невеличких шматочках сірого кар-
тону (21х28 см) з людьми і тваринами: “На гойдалці”, “вечір”, “Зимо-
вий день”, “На жнивах”, “Ярмарок”, “З косовиці додому”, “З ярмарку”. 
побачене дає підставу а. Терещенку наголошувати на тому, що ху-
дожник твердо наслідував традиції М. пимоненка, к. костанді, С. ва-
сильківського. у 1918−1930 рр. він постійно мешкав у василівці. брав 
участь у культурно-освітній роботі. працював вчителем малювання і 
співів у місцевій школі й школах сусідніх сіл – II олександрівці, Заруд-
ді. Створив ескізи до жанрової картини з українського побуту XVII ст. 
“приїзд молодих” (1920). а за продукти харчування писав своїм одно-
сельцям портрети та ікони. письменник Д. косарик пригадує: “в роки 
громадянської війни він ходив на наших селах і малював декорації для 
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сільських самодіяльних театрів. але як же він творив їх? То була ве-
личезна чарівна сила! поставить свою зеленеву свіжу картину села на 
задній декорації, повісять її в колишній панківський стайні… а картина 
грає білими хатами, гнучкими тополями, стежки в’ються… а завіси 
які величні творив він! поки там готують слідуючий акт, люди очей не 
відведуть від картини свого села… великий вплив на естетичну куль-
туру села і на розвиток образотворчої культури мав чародій-масовик 
Дряпаченко!”36.

у 1930-ті поряд із художнім оформленням собору козельщинського 
монастиря й райклубу, художник створив низку робіт про трудове жит-
тя односельчан: “Хліб” (1932−1934), “Сінокіс” (1932−1934), “перший 
комбайн” (1932−1934), “На буряках” (1932−1934). Місце перебування 
цих картин невідоме. полотно “На буряках” демонструвалося у 1934 р. 
на обласній виставці в Харкові і у 1935 р. на VI республіканській ху-
дожній виставці в києві37. про цю роботу згадує письменник о. Юренко 
(він разом з о. Гончаром на початку 1930-х працювали у редакції газети 
“розгорнутим фронтом” (с. козельщина) в якій бував і І. Дряпаченко): 
“Десь раннього літа 1934 року мені пощастило побачити його справді 
чарівне полотно – величну картину “На буряках”. Я попросив Івана ки-
риловича сфотографуватися на тлі своєї картини, що було зроблено, але 
опублікувати не пощастило: знайшлися критики. Мовляв, колгоспниці 
одягнуті занадто по-святковому, а на передньому плані – не буряки, а 
бур’ян!.. сьогодні переді мною оживає та картина. Скільки щастя, скіль-
ки радості світиться ранковою зорею на обличчях трудівниць… а щодо 
бур’янів, то на те й полільниці, щоб полоти їх. І, власне, не бур’яни 
встеляли безмежне поле, а буряки смарагдові, дорідні”38.

останніми з робіт художника були портрети: вчительки а. М. Мир-
городської (1933), його друга, учасника революції 1905−1907 рр. на 
кременчуччині а. Я. краснокутського (1935) та о. а. Третяка (1935). 
помер Іван кирилович Дряпаченко на 56-му році життя від чаду гасо-
вої лампи, поставленої коло ліжка. Це сталося 24 грудня 1936 р.

пригадуючи свої зустрічі з митцем, а. Терещенко дав детальний 
опис його зовнішності, вказав на особливості поведінки та світогля-
ду. він зокрема писав: “Дряпаченко виглядав кремезним, з відкритим 
свіжим обличчям, русявими чубом, вусами та невеликою еспаньйол-
кою. очі сірі, завжди злегка прижмурені. одяг носив напіввійськовий. 
влітку солом’яну панаму, парусиновий плащ. в руках неодмінно був 
металевий ціпок з закругленою ручкою. Говорив українською мовою. 
Мав низький тембр… Згадував про своє навчання в академії, розпо-
відав про своїх учителів рєпіна, чистякова, Савинського… зустрічі з 
артистами, письменниками… у цих бесідах виявлялися і природний 
гумор художника, його широкий кругозір, виключна людяність, лю-
бов до мистецтва”39. а вчитель І. Давиденко, який у 1930-ті роки був 
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учнем козельщинської середньої школи, так згадує митця: “…від моїх 
товаришів-олнокласників, що були жителями с. василівки, а вчилися в 
козельщині, я чув розповіді про двох незвичайних мешканців с. васи-
лівки. один з них художник Дряпаченко, а другий фельдшер бридун… 
до них йдуть, як до церкви, бо один лікує, а другий радість дарує…”40.

Сумна доля творчої спадщини майстра. а. Терещенко у пояснюваль-
ній записці 1989 р. повідомляє: “Многие его картины, портреты, эскизы, 
рисунки, библиотека, личный архив – родственниками за бесценок были 
проданы частному лицу, жителю соседнего села Юрки – Ю. белокобыле, 
который без промедления начал перепродавать живописные работы че-
рез комиссионные магазины киева, Харькова и в др. местах… во время 
гитлеровской оккупации значительная часть произведений Дряпаченко, 
сохранившаяся у белокобылы, оказалась в руках немецкого коменданта 
китлица и была им вывезена в Германию…”41.

На сьогодні зі ста двадцяти шести живописних і сорока трьох гра-
фічних робіт художника поодинокі полотна знаходяться у Донецькому 
обласному художньому музеї, Національному музеї ім. а. Шептицько-
го у львові, одеському художньому музеї, полтавському художньому 
музеї, Харківському художньому музеї, Державному російському музеї, 
рибінському державному історіко-архітектурному музеї-заповіднику, 
Музеї російської академії мистецтв у Санкт-петербурзі та малюнки у 
кременчуцькому історико-краєзнавчому музеї. його графічні твори ча-
сів першої світової війни зберігаються у військово-історичному музеї 
артилерії, інженерних військ і військ зв’язку у петербурзі та в Москві у 
Державному історичному музеї. переважна більшість картин Івана Дря-
паченка, яким пощастило потрапити до державних колекцій, належать 
до дореволюційного періоду його творчості. З сімнадцяти робіт, ство-
рених із 1918 по 1935 рр., збереглися у власності держави тільки дві: 
“вечір на україні” (1920, пХМ) і портрет о. а. Третьяка (1935, пХМ)42.

отже, документи, що були зібрані а. Терещенком і зберігаються 
у ЦДаМлМ україни відображають найбільш повні біографічні дані, 
спогади людей, що були знайомі з Іваном кириловичем Дряпаченком, 
дають уявлення про те, як жив і творив “Художник ранкової зорі”. Так 
поетично назвав майстра в однойменному оповіданні та своєму авто-
біографічному романі “Твоя зоря” видатний український письменник 
о. Гончар43. Таким чином, творчий доробок митця має активно дослі-
джуватися і насамперед – при визначенні тенденцій українського живо-
пису і графіки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

1 анатолій костянтинович Терещенко – колишній співробітник української 
науково-дослідної станції бджільництва, брав уроки малювання у І. к. Дря па-
ченка, згодом став художником; Терещенко А. Митець з народу // чер воний 
прапор. – Нові Санжари, 1981. – № 97. – С. 2−3.

2 ЦДаМлМ україни, ф. 1144, оп. 1, спр. 18, арк. 94, 98.
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А. україна Івана Дряпаченка // образотворче мистецтво. – 2005. – № 1. – С. 75.
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представлена информация об украинском художнике иване кирилловиче 
Дряпаченко (1881–1936), которая отражает его биографию и творческую 
деятельность, с использованием документов ЦГаМли украины, имеющих 
исключительное значение, поскольку в искусствоведческой литературе жиз-
ненный путь и творчество художника почти не освещены, а в имеющихся 
публикациях случаются ошибки и неточности.

Ключевые слова: художник иван кириллович Дряпаченко; живопись; 
графика.

The article presents the information on the Ukrainian painter Ivan Kyrylovych 
Dryapachenko (1881–1936), that shows his biography and artistic activity towards 
the new information of the documents of the State Central Archives Museum of 
Literature and Art of Ukraine. Mentioned documents have especial value because 
the life activity of the artist  is hardly illuminated, and available publications have 
errors and inaccuracies

Key words: the painter Ivan Kyrylovych Dryapachenko; the painting; the 
graphics.
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е. н. безГинсКая, е. а. сУлименКО*

пОдвиГ пОдпОльщиКОв и партизан
в дОКУментаХ ГОсУдарственнОГО арХива

лУГансКОЙ Области

На підставі документів Державного архіву луганської області висвітлено 
життя мирного населення і діяльність партизанських загонів на території 
луганської (ворошиловградської) області періоду окупації.

Ключові слова: велика вітчизняна війна; окупація; листівки; парти зан-
ський рух; спогади.

С июня 1941г. по октябрь 1944 г. украинская земля пылала в огне 
великой отечественной войны. Свист пуль, рев рвущихся бомб, ужас 
оккупации более 40 месяцев были реалиями жизни нашего народа.

Героические подвиги как в тылу врага, так и на фронте, тех, кто 
своим мужеством, отвагой и безграничной силой духа отстоял для нас 
право на жизнь, навсегда останутся в памяти людей. 

С первых дней великой отечественной войны все силы трудоспо-
собного населения, вся мощь заводов, предприятий, учреждений лу-
ганской, тогда еще ворошиловградской области, были брошены на 
укрепление обороноспособности и строительства оборонительных со-
оружений, на оказание всесторонней помощи действующей армии и 
перестройку работы на военный лад. в соответсвии с постановлением 
исполкома ворошиловградского областного Совета депутатов трудя-
щихся и бюро обкома кп(б)у от 6 октября 1941 года было направлено 
на мобилизацию сто тысяч человек трудоспособного мужского населе-
ния в возрасте от 17 лет и женщин от 18 лет. кроме того, было задей-
ствовано десять тысяч конных подвод1.

рабочие места ушедших на фронт мужчин занимали женщины, 
подростки, пожилые люди. Согласно постановления бюро вороши-
ловградского обкома кп(б)у от 3 апреля 1942 года в целях пополне-
ния квалифицированными рабочими кадрами массовых профессий на 
промышленных предприятиях области в военное время использовался 
женский труд2. овладевая новыми специальностями, женщины само-
отверженно трудились, выполняя и перевыполняя производственные 
задания.

© Е. Н. безгинская, Е. а. Сулименко, 2013

* Безгинская Екатерина Николаевна – директор Государственного архива 
луганской области.

Сулименко Елена Анатольевна – ведущий специалист отдела информации 
и использования документов Государственного архива луганской области.
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Многие добровольцами за-
писывались в ряды народного 
ополчения. вот пример заявле-
ния рабочего и. п. Тынякова, 
написанного 27 июня 1941 года 
в партийный комитет завода им. 
октябрьской революции, в кото-
рой содержится просьба зачис-
лить его бойцом народного опол-
чения: “Я участник гражданской 
войны, и. п. Тыняков, рабочий 
завода имени октябрьской ре-
волюции. На мою долю выпала 
большая честь защищать от бе-
логвардейцев наш родной город 
ворошиловград. Два моих сына 
сейчас находятся в рядах красной 
армии. Самому мне 56 лет, но я 
готов до последней капли крови 
защищать свою родину. прошу 
зачислить меня в народное опол-
чение, буду с честью выполнять 
возложенную на меня миссию”3. 

С июля 1942 года по сентябрь 1943 года наша область была окку-
пирована немецкими войсками. За этот, казалось бы, небольшой пери-
од времени фашисты сотнями тысяч расстреливали, зверски убивали 
людей, громили, жгли все живое, оставляя после себя руины. из воро-
шиловградской области было угнано в Германию на каторжные работы 
59 566 человек. в оккупированных районах фашисты внедряли “новый 
порядок”. Захватчики всеми силами стремились подорвать веру народа 
в победу, сломить его сопротивление.

Немецкие оккупанты устанавливали строжайший режим пребыва-
ния населения на улице. Запрещалось собираться группами, проводить 
собрания, петь, посещать кино и т.д. Для взятия на учет всех трудо-
способных проводилась обязательная регистрация населения на бир-
жах труда. из приказа ворошиловградской областной биржи труда “о 
регистрации трудоспособного населения” от 18 августа 1942 года: “…
всему трудоспособному гражданскому населению, не зарегистриро-
вавшемуся на бирже, немедленно пройти регистрацию. лица не про-
шедшие регистрацию до 15 сентября 1942 года, будут оштрафованы на 
500 рублей каждый… Граждане, не зарегистрировавшиеся на бирже, а 
работающие на предприятиях и организациях, подлежат штрафованию 
на 500 рублей или принудительной работы на 2 месяца…”4. 

Добровольцы отправляются на фронт. 
1941 г. 

Госархив Луганской обл.,
ф. П-7118, оп. 1, д. 565.
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На территории ворошиловградской области в период фашистской 
оккупации действовали 19 тюрем и лагерей для мирного населения и 
военнопленных5. жестокость пыток и издевательств, которым подвер-
гались мирные жители, документально подтверждают акты комиссий 
по расследованию зверств и злодеяний оккупантов. 

в каменнобродском районе г. ворошиловграда в 6 часов утра 9 
февраля 1943 года немцы с оружием в руках выгнали на улицу пого-
ловно всех – детей и стариков. женщины выходили с сонными детьми 
на руках разутые и раздетые – толпа обреченных на смерть увеличи-
валась. кругом были установлены пулеметы, и плотным кольцом не-
мецкие автоматчики окружали народ. люди прощались друг с другом в 
последний раз. Немцы устраивали из людей частокол под пулеметным 
дулом. причиной столь невиданной жестокости явилась “шутка” не-
мецких патрулей, которые напились и не явились в назначенное время 
в караульное помещение, и было решено, что они убиты на улице6. 

в краснодонском районе 28 сентября 1942 года в 11 часов ночи из 
камеры полицейского управления было выведено 32 человека. все эти 
люди были обнаружены во вскрытой позже могиле в парке им. ком-
сомола. они были связаны друг с другом (руки обмотаны проволокой) 
и загнаны в ущелье, приспособленное для укрытия машин, где после 
зверских издевательств их живыми стоя засыпали землей7.

из воспоминаний иващенко василия ивановича, жителя г. крас-
ный луч “... нас отвели в лагерь шахты № 17-17 бис, в то время лагерь 
был переполнен народом. Гнали со всех концов ворошиловградской 
области, помещались люди в сараях, конюшнях, в плотницких мастер-
ских. Гнали совершенно слепых, без рук и ног... Этих людей в лагере 
заставляли работать, возить воду, колоть дрова и другие непосильные 
для них работы”8. 

в детском доме Славяносербского района 14 июля 1942 года по 
распоряжению немецкого командования были разграблены продукты 
питания, а также уничтожены посевы на земельном участке, принадле-
жащему детскому саду хутора крипаки, в котором находились дети-ин-
валиды в возрасте от 8 до 16 лет. Тем самым 80 человек были обречены 
на голодную смерть9. 

во время немецкой оккупации на территории Троицкого сельсове-
та Меловского района 11 августа 1942 года немецким командованием 
был организован лагерь военнопленных. 3000 человек военнопленных 
были размещены в двух скотских сараях, которые не были очищены от 
навоза и находились в антисанитарных условиях. 

из свидетельских показаний граждан Троицкого сельсовета стало 
известно, что военнопленных кормили раз в сутки, причем редким не-
соленым супом из сои и часто из проса. были случаи, когда военно-
пленные подвергались жестоким избиениям за то, что хотели получить 



оГлЯДи ДжЕрЕл Та ДокуМЕНТалЬНІ НариСи 159

лишнюю порцию. изморенных голодом людей заставляли заниматься 
непосильным физическим трудом на строительстве дороги по 15–16 
часов в сутки. На этих работах они использовались как тягловая сила. 
принуждали носить на плечах сырые бревна на расстояние до 3 км, 
тот, кто обессилевал, подвергался жестокому избиению прикладами и 
палками10.

всего на территории луганской области захватчики замучили, рас-
стреляли, повесили, закопали заживо и уничтожили свыше 100 тысяч 
людей, в том числе много женщин, детей и стариков11.

Неоценим вклад партизанского движения в общее дело борьбы с 
“нацистской чумой” и освобождение области.

Директивы СНк СССр и Цк вкп(б) “партийным и советским ор-
ганизациям прифронтовых областей” от 29 июня 1941 года, постанов-
ление Цк вкп(б) “об организации борьбы в тылу германских войск” 
от 18 июля 1941 года послужили развитию этого движения. получив 
соответствующие инструкции, секретари райкомов, горкомов кп(б)у 
приступили к формированию подпольных партийных организаций и 
партизанских отрядов. 

На территории луганской области в период оккупации немецко-фа-
шистскими захватчиками действовали: подпольный обком, 6 горкомов 
и райкомов партии, обком комсомола, 14 партизанских отрядов, более 
40 молодежных патриотических групп, в подпольном движении уча-
ствовало более 3,5 тысяч человек. имеются документальные свидетель-
ства о сети подпольных организаций, партизанских отрядов и групп, 
действовавших на территории: беловодского, боково-антрацитовско-
го, верхне-Тепловского, ивановского, попаснянского, Свердловского, 
Славяносербского, Станично-луганского, Старобельского районов, в 
городах ворошиловграде, краснодоне, ровеньках, рубежном.

в условиях массовых облав, арестов, чинимых гестаповцами, поли-
цаями, многие подпольщики и партизаны боролись в тылу врага, сры-
вая гитлеровские планы и разоблачая ложь фашистской пропаганды о 
“непобедимости” немецкой армии.

как свидетельствуют документы, уже в первые дни вражеской ок-
купации в населенных пунктах луганщины появились листовки. они 
ободряли павших духом, призывали к борьбе с захватчиками. вот одна 
из таких листовок, изданная ворошиловградским подпольным город-
ским комитетом партии, разоблачающая гитлеровскую ложь о разгроме 
красной армии:

“Дорогие наши ворошиловградцы! 
Мы, коммунисты-подпольщики, обращаемся к вам: не верьте лжи-

вой фашистской пропаганде. банда Гитлера пытается убедить вас, что 
они разгромили красную армию, уничтожили Советскую власть. Это 
наглая ложь! красная армия не только не уничтожена, она наносит 
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сокрушительные удары по гитле-
ровским войскам на всех участ-
ках фронта. Недалек час, когда 
красная армия перейдет в кон-
трнаступление и освободит наш 
славный город от гитлеровской 
нечисти. 

Дорогие товарищи! Не под-
давайтесь лживой геббельсовской 
пропаганде, не падайте духом, 
всеми силами и способами сры-
вайте мероприятия оккупацион-
ных властей, поддерживайте и 
развивайте патриотическое дви-
жение в городе. 7 августа 1942 г. 
подпольный горком партии”12. 

листовки широко распро-
странялись на территории воро-
шиловградской области. Только 
один ворошиловградский под-
польный горком партии распро-
странил в городе и прилегающих 

к нему районах свыше 50 тысяч листовок, газет и журналов. кроме 
того, подпольные организации ворошиловграда, краснодона, успенки, 
кадиевки, ивановки и других населенных пунктах области системати-
чески записывали передачи советского радио и распространяли их тек-
сты в виде листовок.

отвечая на призывы подпольщиков, трудящиеся активно саботиро-
вали приказы оккупантов о выходе на работу. они срывали поставки 
продуктов, прятали инвентарь, выводили из строя технику. Саботаж 
карался расстрелом. одно из распоряжений гитлеровских оккупантов 
гласило: “...всем рабочим, работницам и служащим предприятий и уч-
реждений немедленно явиться на места своих прежних работ. лица, 
не явившиеся на работу... будут рассматриваться как саботажники с 
применением к ним строжайших мер наказания; по условиям военного 
времени… Неявки повлекут за собой строжайшие наказания”13. 

в результате массового применения различных форм организован-
ного подпольщиками сопротивления ни одно крупное предприятие, ни 
одна домна или шахта ворошиловградской области не работали на не-
мецко-фашистских захватчиков.

из отчета комиссара александра Ефимовича Григорьева о деятель-
ности боково-антрацитовского партизанского отряда, организованного 
в июле 1942 года: “…в сентябре и октябре месяце 1942 года отряд за-

политический плакат “отомсти!”
Госархив Луганской обл.,
ф. П-7118, оп. 1, д. 742.
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нимался распространением листовок призывающих население к борьбе 
с немецкими оккупантами. Текст листовок в себе содержал: 

а) обращение к коммунистам и комсомольцам района, чтобы они 
не шли на регистрацию в гестапо, а уходили в балки, леса и присоеди-
нялись к партизанским отрядам для общей борьбы против немецких 
поработителей.

б) обращения к колхозникам и колхозницам, чтобы они задержи-
вали обмолот хлеба, расхищали зерно, не давали хлеба немцам-голово-
резам…”.

партизанский отряд проводил боевые операции, направленные 
против немецких оккупантов и предателей родины, намного превос-
ходивших численность самого отряда, также большое внимание уде-
лялось и массово-политической работе среди населения оккупирован-
ного района. в ноябре 1942 года партизаны провели большую работу 
по подготовке взрыва моста через реку крепкая. Мост был взорван, в 
результате чего было приостановлено движение немецкого транспорта 
на фронт14. 

в борьбе с оккупантами подпольщики проявляли мужество и само-
отверженность. примером может служить секретарь ворошиловград-
ского подпольного обкома комсомола Надежда Тимофеевна Фесенко. 
Соратники по борьбе свидетельствуют, что она производила отбор 
молодежи в действующие партизанские отряды, организовывала сбор 
оружия и продовольствия для партизанских отрядов. она была схваче-
на фашистами и находилась в тюрьме гестапо. Но и там Н. Т. Фесенко 
сумела наладить связь с подпольщиками и оттуда руководила движени-
ем. жители города через нее узнавали, что творится за этими стенами. 
Несмотря на жестокие пытки и издевательства гестаповцев – со связан-
ными руками, с табличкой “партизан” на груди Н. Т. Фесенко водили 
по городу, – она не выдала своих товарищей. измученная голодом и 
пытками Н. Т. Фесенко была расстреляна15. 

Невозможно не упомянуть о деятельности подпольной комсомоль-
ской организации “Молодая гвардия”, созданной олегом васильевичем 
кошевым, виктором иосифовичем Третьякевичем, ульяной Матвеев-
ной Громовой, иваном александровичем Земнуховым, Сергеем Ми-
хайловичем левашовым, иваном васильевичем Туркеничем, Сергеем 
Гавриловичем Тюлениным, любовью Григорьевной Шевцовой. в ее 
рядах насчитывалось свыше 100 человек. в условиях немецкой окку-
пации молодогвардейцы проводили работу по организации молодежи 
на борьбу с немецкими захватчиками. Своей деятельностью они сры-
вали их планы. по заданию подпольного райкома партии они сожгли в 
краснодоне здание биржи труда, тем самым спасли от угона в Герма-
нию несколько тысяч жителей района. освободили из концентрацион-
ного лагеря свыше 90 военнопленных. Молодые подпольщики своими 
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боевыми делами вписали одну из самых ярких страниц в историю на-
шего края; за их подвиг президиум верховного Совета СССр своим 
указом от 13 сентября 1943 года посмертно присвоил звание Героя 
Советского Союза членам подпольной организации “Молодая гвардия” 
у. М. Громовой, и. а. Земнухову, о. в. кошевому, С. Г. Тюленину и 
л. Г. Шевцовой, а также наградил участников подпольной комсомоль-
ской организации орденами и медалями Союза ССр16. 

в ряды подпольных организаций по праву можно зачислить тыся-
чи советских людей, которые официально не входили в их состав, но 
активно вели разведку, распространяли листовки, укрывали подполь-
щиков и партизан, снабжали их продуктами питания, одеждой и т. д. 
Многие из них попадали в гестаповские застенки, подвергались пыт-
кам, но не выдавали своих земляков.

история Евдокии Гнилицкой из с. Н. Никольск кременского райо-
на яркий тому пример. узнав, что всю ее семью ждет гибель, т. к. поли-
цейские подозревают, что она ушла в партизаны, она решает вернуться 
домой, чтобы спасти семью.

по ее воспоминаниям, в воскресенье 29 ноября 1942 года начался 
допрос. 

листовка, написанная 
молодогвардейцами. 
1942 г.
Госархив Луганской 
обл., ф. П-7118,
оп. 1, д. 662.
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“– Говори... как ты действуешь с партизанами и кто из коммуни-
стов и комсомольцев вместе с тобой помогает им?..

– Ничего не знаю и ничего не скажу, – ответила Гнилицкая”. по-
сле чего ее посадили в камеру, где не было в окне стекол, дул ветер 
и задувало снегом. Снова был допрос и темная холодная камера. вся 
замерзшая и озябшая, не отвечая ни слова, стояла, дрожа от холода и 
переживаний, Евдокия Гнилицкая. За ее несговорчивость немцы разо-
рвали на ней одежду, раздели догола и стали бить, заведя патефон, 
чтобы не было слышно криков девушки. подняв ее, избитую, повели 
снова в холодную камеру. и все равно девушка не выдала своих това-
рищей “– вы меня лучше расстреляйте, я все равно ничего не скажу!”17.

по воспоминаниям жителей успенского района, в тылу врага, не 
боясь смерти, вел самоотверженную работу главный врач больницы 
карп петрович чарчиян. работая на бирже труда, в медицинской ко-
миссии по отбору молодежи для отправки в Германию, выдавал фик-
тивные справки о состоянии здоровья. Таким образом, до 600 юношей 
и девушек успенского района были спасены от угона в рабство в Гер-
манию. кроме этого выдавал справки о нетрудоспособности граждан, 
чтобы их не постигла участь рабов18.

в далеком январе 1943 года был освобожден первый населенный 
пункт нашей области – поселок Меловое, что стало началом освобож-
дения всей украины. 14 февраля 1943 года освобожден луганск. лу-
ганская область стала первым регионом украины, который был очищен 
от немецко-фашистских захватчиков. Эту землю отбили у врага люди 
железной воли и мужества: сержанты и старшины, генералы и рядовые 
солдаты. их, кавалеров Золотой Звезды, в нашей области более 170. и 
каждое имя сияет бессмертной славой ратных подвигов.

Совместно с партизанами, подпольщиками наступающие части со-
ветской армии к 4 сентября 1943 года освободили нашу область от ок-
купантов.

За то время, когда она находилась в оккупации, партизанами и под-
польщиками области был нанесен огромный урон захватчикам. На их 
боевом счету около 5 тысяч убитых и раненых немецких солдат и из-
менников родины, 22 пущенных под откос вражеских воинских эше-
лона с живой силой и техникой, тысячи уничтоженных автомашин, 
20 взорванных железнодорожных мостов. 

Никакие репрессии и провокации гитлеровцев не смогли сломить 
волю нашего народа к победе. Неоценим вклад тех, кто в тылу и в 
партизанском подполье ковал победу. Документы свидетельствуют о 
множестве примеров героической борьбы населения против оккупан-
тов. в этой статье приведены лишь немногие из них. 

память о той войне взывает к разуму потомков, она обязывает нас 
глубже осознать, на краю какой необратимой пропасти стоял тогда мир. 
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Миллионы жизней были положены на алтарь. Сколько бы ни про-
шло лет, мы будем помнить человеческие страдания, скорбь, печаль и 
радость самоотверженного труда, величие подвига нашего народа во 
имя победы.
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На основании документов Государственного архива луганской области 
освещена жизнь мирного населения и деятельность партизанских отрядов на 
территории луганской (ворошиловградской) области периода оккупации.

Ключевые слова: великая отечественная война; оккупация; листовки; 
партизанское движение; воспоминания.

The article describes the life of civilians and the activity of the partisans on 
the territory of Luhansk (Voroshylovgrad) Region during the occupational period.

Key words: the Great Patriotic War; the occupation; the leaflets; the partisans 
movement; the memoirs. 
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УдК [930.253:78.087.68](477)

л. Г. Касян*

твердиня наЦіОнальнОГО мистеЦтва
(до 70-річчя національного заслуженого академічного

українського народного хору ім. Г. верьовки)

у тематичному огляді подано аудіовізуальні документи із фондів 
ЦДкФФа україни імені Г. С. пшеничного, які висвітлюють творчий шлях 
Націо нального заслуженого академічного українського народного хору 
ім. Г. ве рьовки.

Ключові слова: аудіовізуальні документи; хор ім. Г. верьовки; а. Т. ав-
дієвський; фільм-концерт.

у 2013 р. виповнюється сімдесят років від дня створення Націо-
нального заслуженого академічного українського народного хору імені 
Г. верьовки. Цей мистецький колектив, відомий на усіх континентах 
планети, став одним із символів нашої країни, уособленням української 
пісні.

11 вересня 1943 р. вийшла постанова № 264 ради Народних ко-
місарів урСр “про організацію Державного українського народного 
хору”. Художнім керівником та головним диригентом новостворюва-
ного Державного українського народного хору було призначено компо-
зитора, хорового диригента, педагога, учня б. л. Яворського Григорія 
Гурійовича верьовку. Митець мав багаторічний досвід роботи з різ-
ними хоровими колективами. Директором став олександр Захарович 
Міньківський, який 1946 р. очолить відновлену капелу бандуристів 
урСр.

у щойно визволеному від фашистів Харкові Г. Г. верьовка та 
о. З. Міньківський почали формувати новий творчий колектив. До 
“харківської групи” увійшли Тамара Савченко, Галина бережна, Іван 
Гур’їв, Марія Гришина, Наталка лепетун, лідія Заболотна, ансамбль 
бандуристів з полтави, Іван Скляр із шістнадцятьма бандуристами, які 
склали основу хорівського оркестру українських народних інструмен-
тів. До хору було запрошено відомого бандуриста, диригента і педа-
гога, знавця бандурного мистецтва володимира андрійовича кабачка. 
Незабаром колектив налічував 134 особи (84 співаків, 34 артистів орке-
стру українських народних інструментів, 16 артистів балету). перший 

* Касян Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник сектору 
публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву україни 
ім. Г. С. пшеничного.

© л. Г. касян, 2013
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великий концерт народного хору відбувся в києві 1944 р., а в червні 
1945 р. за рішенням уряду хор виїхав у першу гастрольну подорож по 
Закарпаттю.

упродовж перших років свого існування Народний хор об’їздив із 
концертами всю україну, побував у інших республіках СрСр та за кор-
доном.

За зразком Державного українського народного хору створювалися 
інші професійні (Закарпатський, черкаський народний хор, буковин-
ський ансамбль пісні і танцю, поліський народний хор “льонок” та 
ін.) та самодіяльні хорові колективи, які опиралися на досвід і творчі 
принципи Державного українського народного хору.

Г. Г. верьовка багато зусиль і енергії доклав для урізноманітнення 
і розширення репертуару колективу, вводив нові й нові народні пісні, 
власні пісенно-хорові твори, створював обробки українського фолькло-
ру. Спеціально для хору писали І. Шамо, к. Домінчен, п. Майборода, 
а. Філіпенко, в. верменич, а. кос-анатольський.

З перших днів існування хору велику допомогу художньому керів-
никові в доборі та освоєнні репертуару надавала Е. п. Скрипчинська-
верьовка, заслужений діяч мистецтв урСр, головний диригент хору, 
музичний педагог, найближчий помічник і соратник. після смерті чо-
ловіка вона два роки була художнім керівником хору і в 1966 році пе-
редала колектив, який від 1964 р. носив ім’я Г. Г. верьовки, молодому 
талановитому хормейстеру композитору анатолію авдієвському. вибір 
кандидатури а. Т. авдієвського із тридцяти претендентів на посаду ху-
дожнього керівника прославленого колективу не був випадковим, адже 
він уже мав досвід роботи з Державним українським народним хором. 
На запрошення Г. Г. верьовки працював його асистентом, очолював 
поліський ансамбль пісні і танцю “льонок”, черкаський народний хор. 
відтоді з 1997 р. народний артист україни, лауреат Шевченківської 
премії, професор, академік Національної академії мистецтв україни, 
Герой україни а. Т. авдієвський – незмінний керівник і головний ди-
ригент Національного академічного народного хору імені Г. верьовки.

Творчий шлях багатьох митців починався саме в Державному 
україн ському народному хорі. Так, всесвітньовідомий український ба-
ритон М. кондратюк ще студентом четвертого курсу київської кон-
серваторії ім. п. І. чайковського почав працювати в цьому колективі. 
Народний артист урСр, диригент, художній керівник і директор Дер-
жавного оркестру народних інструментів в. о. Гуцал по закінченню 
консерваторії три роки працював артистом оркестру в Народному хорі 
імені Г. верьовки. у тендітній студентці Студії з підготовки актор-
ських кадрів при Державному заслуженому академічному українсько-
му народному хорі ім. Г. верьовки а. Т. авдієвський розгледів талант 
майбутньої зірки Ніни Матвієнко, яка на не одне десятиліття стане со-
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лісткою його колективу. у хорі ім. Г. верьовки в різний час працювали 
С. баштан, в. перепелюк, в. Завгородній, М. Миколайчук, Є. Савчук 
та багато ін.

Національний заслужений академічний український народний хор 
ім. Г. верьовки називають твердинею, академією народного мистецтва, 
центром народної музичної культури. у даний час колектив складається 
із хорової, оркестрової, хореографічної груп – ста п’ятдесяти артистів. 
у ньому існує творча лабораторія з автентичного виконання народної 
пісні – фольклорна група, яка постійно записує і розшифровує народні 
пісні, організовує серії самостійних концертів, продовжує успішно ді-
яти хорова навчальна студія (створена в 1962 р. за ініціативою Г. ве-
рьовки та Е. Скрипчинської).

Хор органічно поєднує народну й академічну манеру співу. Має 
величезний і різножанровий репертуарний діапазон, який охоплює і 
етнічний фольклор (понад тисячу народних пісень), і акапельні оброб-
ки класики, духовні музичні твори о. кошиця, к. Стеценка, М. леон-
товича, і твори сучасних композиторів Є. Станковича, в. Зубицького, 
о. Яковчука, л. Дичко та ін.

у Центральному державному кінофотофоноархіві україни іме-
ні Г. С. пшеничного зберігаються аудіовізуальні документи (понад 
895 од. обл.), які висвітлюють творчий шлях Національного академіч-
ного народного хору імені Г. верьовки. у фонотеці архіву представлені 
записи різних років (народні, авторські пісні, музично-хорові твори), 
дослідники мають можливість порівняти фонозаписи одного й того ж 
твору за різні періоди, простежити особливості темброінтонування, ди-
наміку виконавських прийомів вокально-музикальної виразності. Цін-
ним і цікавим є запис виступу Г. Г. верьовки (21 квітня 1961 р.) на 
ювілейному вечорі, присвяченому шістдесятиріччю о. З. Міньківсько-
го (од. обл. 18071).

Фото- та кінодокументи відтворюють участь колективу в різних 
концертних програмах, фестивалях, урочистостях (наприклад, на І все-
союзному фестивалі мистецтв “київська весна” 1973 р. (од. обл. 5435), 
“Дніпрові зорі” 1965 р. (од. обл. 5937), святкуванні 150-річчя від дня 
народження Т. Г. Шевченка у каневі (од. обл. 5435)), моменти числен-
них гастрольних поїздок, репетиції, творчі зустрічі з шанувальниками.

особливо варто виділити документальні кінофільми “Цвіт папоро-
ті” (режисер в. вітер, студія “київнаукфільм”, 1988 р.) (од. обл. 10928), 
який розповідає про повсякденну репетиційну й концертну діяльність 
колективу, а також детально висвітлює роботу хору над унікальним 
музичним твором, фольк-оперою Є. Станковича “Цвіт папороті”, та 
“Доля-пісня” (режисер Я. лінійчук, студія “укркінохроніка ”, 1978 р.) 
(од. обл. 7190). у цьому кінонарисі про видатного українського ком-
позитора й хорового диригента М. Д. леонтовича зафіксовано процес 
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роботи артистів над творами митця, виконання мистецької перлини – 
славнозвісного “Щедрика”; роздумами про творчість корифея україн-
ської музики ділиться художній керівник і головний диригент а. Т. ав-
дієвський.

окрему групу кінодокументів (10 од. обл.) становлять фільми-кон-
церти за участю хору імені Г. верьовки. Серед них найбільш прикмет-
ні “Незвичайний рейс” (од. обл. 7666), “Щедрий вечір, добрий вечір” 
(од. обл. 5910), “Запорожці” (од. обл. 5939), “весняні варіації” (од. обл. 
10166), “Добрий вечір, сусідонько” (од. обл. 12235), “Моя любов – моя 
земля” (од. обл. 8883).

пропонуємо добірку фотодокументів із фондів ЦДкФФа україни 
ім. Г. С. пшеничного.

Група артистів Державного українського народного хору під час виступу
в Московській військово-політичній академії ім. в. І. леніна. м. Москва,

3 листопада 1946 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-23845.
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керівник оркестру народних інструментів Державного українського народного
хору в. а. кабачок, головний диригент Е. п. Скрипчинська,
художній керівник Г. Г. верьовка, парторг хору а. Ф. Ідельс

переглядають програму гастрольних концертів. м. Москва, 3 листопада 1946 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-23846.

Державний український народний хор під час виступу.
Зліва направо: М. к. кондратюк, художній керівник і диригент Г. Г. верьовка.

м. київ, 1952 р. 
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-133790.
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виступ Державного українського народного хору під орудою заслуженого 
діяча мистецтв Г. Г. верьовки на пл. богдана Хмельницького в день відкриття 

передсвяткового першотравневого вуличного базару.
м. київ, квітень, 1947 р., 

ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-0-16613.
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Танцювальна група Державного українського народного хору виконує
танець “Гопак”. Солісти М. Іваненко (зліва), в. коваленко (справа).

м. київ, 7 квітня 1958 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-99646.

Г. Г. верьовка – 
український композитор
і хоровий диригент, 
педагог, народний
артист урСр. 1962 р.
ЦдКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
од. обл. 0-239624.
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виступ Державного заслуженого українського народного хору ім. Г. верьовки.
м. київ, 2 березня,1970 р.

ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-151437.

Музична картинка “Троїсті музики” у виконанні артистів оркестру
Державного заслуженого українського народного хору ім. Г. верьовки.

м. київ, 10 березня, 1972 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-1430035.
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Н. М. Матвієнко – солістка Державного заслуженого українського
народного хору ім. Г. верьовки. 1973 р.

ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-128725.

артисти Державного заслуженого українського народного хору ім. Г. верьовки
під час репетиції. За фортепіано – художній керівник і головний диригент хору

а. Т. авдієвський. м. київ, 18 червня, 1978 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-213499.
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а. Т. авдієвський – художній 
керівник і головний диригент 
Державного заслуженого 
українського народного хору
ім. Г. верьовки, народний артист 
урСр, лауреат Державної премії 
урСр ім. Т. Г. Шевченка. 1978 р.
ЦдКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
од. обл. 0-133469.

артисти Державного заслуженого українського народного хору ім. Г. верьовки
на київському вокзалі після повернення із гастрольного туру по країнах

латинської америки. 3-й зліва – художній керівник і головний диригент хору
а. Т. авдієвський. м. київ, червень, 1979 р.

ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-133478.
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виступ Державного заслуженого українського народного хору ім. Г. верьовки
у Музеї народної архітектури та побуту урСр. м. київ, 1980-і рр.

ЦдКФФА України ім. Г.С.Пшеничного од. обл. 0-234030.

Тематический обзор представляет аудиовизуальные документы из фондов 
ЦГкФФа украины имени Г. С. пшеничного, которые освещают творческий 
путь Национального заслуженного академического украинского народного 
хора им. Г. веревки.

Ключевые слова: аудиовизуальные документы; хор им. Г. веревки; 
а. Т. ав диевский; фильм-концерт.

The author gives the audio and visual documents from the collections of the 
Central State Archives of Visual and Audio Documents of Ukraine named after 
H.S. Pshenychnyi, that highlight the life of  National Academic Ukrainian Folk 
Choir named after H.Veryovka in the thematic review.

Key words: the audio and visual documents; the National Academic Ukrainian 
Folk Choir named after H.Veryovka; A.T. Avdievskyi; the film-concert.
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УдК [930.25:782](092)

л. в. лЮбарсьКа*

дО 80-річчя від дня нарОдЖення анатОлія 
авдієвсьКОГО

публікується фотодобірка 
документів із фондів Центрального 
державного кінофотофоноархіву 
україни ім. Г. С. пшеничного, яка 
висвітлює діяльність а. Т. авдієв-
ського.

Ключові слова: а. авдієвський; 
хормейстер; Державний заслужений 
український народний хор ім. Г. ве-
рьовки; фото документ.

16 серпня 2013 року видат-
ному хормейстеру сучасності, 
композитору, педагогу, народ-
ному артисту україни, лауреату 
Національної премії україни іме-
ні Т. Г. Шевченка, Герою украї-
ни, художньому керівникові і 
головному диригенту Національ-
ного заслуженого академічного 
українського народного хору іме-
ні Г. верьовки виповнилось вісім-
десят років.

у фондах Центрального дер-
жавного кінофотофоноархіву 
україни імені Г. С. пшеничного 

зберігаються фотодокументи, які висвітлюють творчий шлях одного із 
найвизначніших фундаторів музичної культури україни.

пропонуємо увазі читачів добірку світлин із колекції архіву.

* Любарська Людмила Валентинівна – провідний науковий співробітник 
Центрального державного кінофотофоноархіву україни ім. Г. С. пшеничного.

© л. в. любарська, 2013

а. Т. авдієвський –
художній керівник Державного 

заслуженого українського народного 
хору ім. Г. верьовки, 

народний артист урСр.
київ, 19 вересня, 1977 р. 

ЦдКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-168170.
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а. Т. авдієвський – 
художній керівник 

Державного заслуженого 
українського народного 

хору ім. Г. верьовки.
19 січня 1968 р. 

ЦдКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного

од. обл. 2-137248.

а. Т. авдієвський – художній 
керівник Державного заслуженого 
українського народного хору
ім. Г. верьовки. 1968 р. 
ЦдКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного
од. обл. 0-115506.
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виступ Державного заслуженого українського народного хору ім. Г. верьовки
під керуванням заслуженого діяча мистецтв урСр

а. Т. авдієвського. м. київ, грудень, 1973 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

од. обл. 2-140074.

а. Т. авдієвський – 
художній керівник 
Державного заслуженого
українського народного 
хору ім. Г. верьовки, 
народний артист СрСр,
лауреат Державної премії 
СрСр. київ, грудень, 1985 р. 
ЦдКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
од. обл. 0-151478.
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Художній керівник Державного заслуженого українського народного хору
ім. Г. верьовки, народний артист урСр а. Т. авдієвський з артистами хору.

київ, 21 грудня, 1978 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-179494.

учасники пленуму товариства “україна” в перерві між засіданнями (зліва направо): 
народний артист урСр в. Д. кирейко, народна артистка СрСр Н. М. ужвій, 
народний артист СрСр Д. М. Гнатюк, народна артистка СрСр о. Я. кусенко, 

народний артист урСр а. Т. авдієвський. м. київ, 29 листопада, 1979 р.
ЦдКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-144291.
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концерт Національного заслуженого академічного українського народного хору 
україни ім. Г. Г. верьовки в Національній опері україни, 2008 р.
З музею Національного заслуженого академічного українського

народного хору ім. Г. Г. Верьовки.

На відкритті сесії верховної ради україни, 2007 р.
З музею Національного заслуженого академічного українського

народного хору ім. Г. Г. Верьовки.
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публикуется подборка фотодокументов из фондов Центрального госу-
дарственного кинофотофоноархива им. Г. С. пшеничного, которая освещает 
деятельность а. Т. авдиевского.

Ключевые слова: а. авдиевский; хормейстер; Хор имени Г. веревки; 
фотодокумент.

There is published the photo collection of the documents from the collections 
of Central State Archives of Visual and Audio Documents of Ukraine named after 
H.S. Pshenychnyi, that describe the activity of A. T. Avdievskyi. 

Key words: A. Avdievskyi; the choir master; the National Academic Ukrai-
nian Folk Choir named after H.Veryovka; the photo document.

вручення відзнак асамблеї ділових кіл україни – Золотого Хреста честі і Звитяги
та почесного звання “лицар вітчизни”.

З музею Національного заслуженого академічного українського
народного хору ім. Г. Г. Верьовки.
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УдК 930.253:[929+82]

м. і. КрячОК*

з епістОляріЮ наталі КУзяКінОЇ
(за документами Цдамлм України)

простежуються маловідомі сторінки творчого і особистого життя відомо-
го українського і російського літературознавця, театрознавця, критика, члена 
НСпу, доктора мистецтвознавства Н. б. кузякіної. йдеться про пошук дже-
рел при написанні кандидатської дисертації, підготовку докторської дисерта-
ції, монографічного дослідження про Миколу куліша; квартирно- побутові 
умови, складності у зв’язку з трагедією на чорнобильській атомній станції.

Ключові слова: епістолярна спадщина; українська драматургія; театр; 
Микола куліш; лесь курбас.

Дві книжки, що подають значну частину доробку дослідниці в 
усьому розмаїтті її наукових зацікавлень, статей про неї, біографічні 
матеріали, з’явилися в світ майже одночасно в 2010 р. невеликим на-
кладом. одна з них – лише 500 примірників1. отже, на сьогодні стали 
рідкісними. Щоб наблизити шанувальників її таланту, працівників ар-
хівної галузі до джерел про творчий шлях Наталі борисівни кузякіної 
подаємо добірку листів, з авторським вступом.

Народилась Наталя 5 вересня 1928 р. у сім’ї міщан кузякіних. бо-
рис Іванович, батько вченої, був музичним майстром. Мати, Марія ва-
силівна, – хатня господарка. поселилися вони в києві, переїхавши за-
довго до її народження з курщини2.

З 1936 р. дівчина навчалась у київській 83-ій школі. Напередодні 
війни 1941–1945 рр. закінчила п’ятий клас. З юних літ мала амбітний 
характер. “у 1941 р., тринадцятирічною, не захотівши лишатися в оку-
пованому фaшистами місті, вирішила самотужки дістатися Ташкента, 
де тоді були старша сестра і тітка. коли перейшла лінію фронту, її схо-
пили свої ж і запроторили, як ворожого агента, без суду й слідства до 
в’язниці[…]. Ташкентські родичі майже дивом зуміли через першу дру-
жину М. Горького катерину пєшкову вийти на міжнародний червоний 

* Крячок Микола Іванович – заслужений працівник культури україни.

© М. І. крячок, 2013



183публІкаЦІЯ арХІвНиХ ДокуМЕНТІв

Хрест, який узяв під захист неповнолітню дівчину[…]. Її звільнили за 
особистою вказівкою берії”3.

повернувшись із Ташкента до рідного міста 1944 р., вона в 1945 р. 
закінчила 10-ий клас 5-ої вечірньої школи. після цього здібна дівчина 
вступила на російське відділення філологічного факультету київського 
державного університету. у 18 років екстерном за два роки (1946–1948) 
закінчила з відзнакою цей виш. Тоді ж була прийнята до аспірантури 
на кафедру української літератури. Завершила навчання 1951 р. і того 
ж року захистила кандидатську дисертацію на тему “Cтановлення укра-
їнської радянської драматургії (1917–1934)”. З 1952 по 1956 рр. пра-
цювала завідувачкою кафедри літератури Ізмаїльського педінституту. 
потім доцентом кафедри української літератури одеського державного 
університету ім. І. І. Мечникова. 

Студенти поважали її за лекторську майстерність, неординарне 
мислення, сміливу думку, широту і глибину знань. “Це вона, – писав 
колишній студент Гуменюк в., – зародила в мені іскру зацікавленості 
винниченком, трактуючи його у своїх лекціях як визначного письмен-
ника-новатора, а він тоді був з офіційної історії літератури брутально 
викреслений. пам’ятаю її фразу: “Значення винниченка в українській 
літературі не менше, ніж Горького в російській””4.

у 1961 р. вчена повертається до києва. обіймає посаду заступника 
головного редактора Державного видавництва музичної літератури й 
образотворчого мистецтва урСр (відділ театру і кіно). Згодом призна-
чена старшим науковим співробітником у відділ театрознавства Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклору та етнографії аН урСр

Невдовзі після захисту кандидатської дисертації Н.б. кузякіної 
з’явилися друком у двох частинах “Нариси української радянської 
драматургії” (ч.1, 1958 р.; ч.II, 1963 р.). ”прискіпливий критик Іван 
Світличний назвав працю Наталі кузякіної однією з перших серйоз-
них спроб сучасного історико-літературного синтезу, яка опинилися в 
центрі наукової полеміки стосовно методологічних засад вітчизняного 
літературознавства”5.

З виходом у світ монографії Н.б. кузякіної “Драматург Микола 
куліш: літературно-критичний нарис ” ( 1962 р.) і її книги “п’єси Ми-
коли куліша: літературна і сценічна історія” (1970 р.) ім’я славетного 
драматурга було повернуто в українську культуру. Як відзначали по-
ціновувачі таланту Н.б. кузякіної, “більшу частину осяжної монографії 
авторка присв’ятила плідній співпраці драматурга з режисером лесем 
курбасом”6.

На своєму творчому шляху Н. б. кузякіна зазнавала й суб’єктивної 
критики в тогочасній пресі, й несправедливих звинувачень за місцем 
роботи, що не минало безслідно і в житті. Її статтю, опубліковану в 
1967 р. у варшавському альманасі “український календар” під назвою 
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“Народжена революцією”, було потрактовано як наклеп на українську 
радянську драматургію. “авторку звинувачували в нехтуванні ідей 
жовтневої революції, оминанні керівної ролі комуністичної партії у 
практиці соціалістичного будівництва, виведенні на один щабель сус-
пільної свідомості драматургів різних ідеологічних переконань”7. Зна-
чною крамолою було те, що, віддаючи належне в розвитку радянської 
драматургії хисту о.Є. корнійчука, “дослідниця воднораз добачила в 
його п’єсах і зраду художнього смаку, і поверхову ілюстративність, і 
закамуфльований під правдоподібність фальш”8. Тож вчена рада ІМФЕ 
ім. М.Т. рильського в 1967 р. не пробачила цього дослідниці: на черго-
вій науковій атестації забалотувала Н.б. кузякіну як таку, що ”не від-
повідає посаді”9.

Майже рік була вона без роботи. Тільки завдяки клопотанню Ми-
коли бажана та олеся Гончара, які звернулися безпосередньо в Цк 
компартії урСр, де в цей час саме відбувалася зміна керівництва, їй 
вдалося влаштуватись викладачем на кафедру історії літератури в ки-
ївському державному інституті театрального мистецтва ім. карпенка-
карого, де вона працювала доцентом у 1969–1972 рр.10.

у 1968 р. вийшла з друку монографія вченої “Драматург Іван ко-
черга. життя. п’єcи. вистави”. ”кочерга-мислитель, – писала вона, – 
був неминучий і органічно потрібний драматургії. а коли це так, його 
праця заслуговує на взаєморозуміння і повагу”11. все ж, не покладаю-
чись на підтримку українських вчених, Н.б. кузякіна свою докторську 
дисертацію на тему ”Драматург і театральний критик Іван кочерга” за-
хищає в 1970 р. у Москві .

“під час піднесення хвилі репресій української інтелігенції, – як 
свідчить біографічна довідка вченої, – змушена була покинути україну 
і 1973 р. переїхала до міста на Неві, де обійняла посаду професора ка-
федри історії російського і радянського театру в ленінградському дер-
жавному інституті театру музики та кінематографії ім. М. к. черкасова 
(нині Санкт-петербурзька театральна академія). але й там не зрадила 
україністичним пріоритетам […], послідовно й успішно відкриває нові 
сторінки у досліджені творчості лесі українки й особливо – Миколи 
куліша, вивченню творчості якого присвятила своє життя”11. 

Серед численних монографій, статей Н.б. кузякіної з різноманіт-
них галузей філології особливо вражає її книга під назвою: “архівні 
сторінки… [про долю укр… письменників М. куліша М. Хвильового і 
І. Дніпровського та стосунки між ними]”. книгу, “складену із серії вра-
жаючих документів”, видруковано в 1992 р. уже в незалежній україні12. 
Тож доречними будуть слова Станіслава Тельнюка, наведені в одній з 
його статей “Документи–повітря”, на яке опираються крила творчості 
відомої української дослідниці літератури й театру Наталі кузякіної13.
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Ім’я Наталі кузякіної було широковідомим не лише на батьківщи-
ні. “Як сумлінну і талановиту дослідницю, яка вміла і любила доко-
пуватись до джерел, її знали не тільки в україні. але й у прибалтиці, 
росії, Грузії, канаді й америці”14.

після відходу Н.б. кузякіної в засвіти (померла вона у розквіті 
творчих сил 22 травня 1994 р. в Санкт - петербурзі, а похована в ки-
єві на байковому кладовищі) 1995 р. опубліковано її книгу “Theatre in 
the Solovki PRISON CAMP” у великобританії видавництвом “Harwood 
Akademic Publishers”, а 2009-го – у Санкт - петербурзі з післямовою 
сина бориса мовою оригіналу під назвою “Театр на Соловках. 1933–
1937” (вид-во “Дмитрий буланин”)15.

Наталя кузякіна залишила помітний слід і в кіно. За її сценарія-
ми кінорежисер л. а. анічкін зняв у 1991–1992 рр. навчальні фільми 
“Моя адреса–Соловки”, які назавжди увійдуть до золотої скарбниці на-
шої духовності16.

Нижче подаємо добірку листів Наталі кузякіної до Ю.о. Меженка, 
бібліографа, колекціонера, театрознавця і літературознавця, за 1951р.; 
в.С. василька, актора, режисера, педагога, за 1951р., 1971р.; М. п. ба-
жана, поета, перекладача, театрознавця, кіносценариста, енциклопедис-
та, державного діяча, за 1969–1970 рр., 1981р.; о. Г. Смолич, дружини 
письменника Ю. к. Смолича, за 1978 р., 1983–1988 рр.

кілька слів щодо добірки листів. листи згруповані за адресатами. 
Нумеруються поточною нумерацією в межах всієї добірки. Друкуються 
за оригіналами. археографічне опрацювання листів здійснено відповід-
но до усталених норм публікації історичних документів.

1 йдеться про кн.: Траєкторії доль. упорядник володимир панченко. – 
к.: Темпора, 2010; Кузякина Наталя :автопортрет, інтерв’ю,публікації її різ-
них літ, історія їх рецензій та інтерпретації, memoria. Науковий редактор: 
C.а. Гальченко – доктор філологічних наук, заступник директора Інституту 
літератури імені Т.Г. Шевченка.упорядник: в.п. Саєнко –кандидат філоло-
гічних наук, доцент національного одеського університету імені І. І. Мечні-
кова. – Дрогобич–львів: відродження. 2010.

2 Cаєнко валентина. Траєкторія духовного злету науковця // кузякіна На-
таля… – С. 5.

3 Волицька Ірина. уроки Наталі кузякіної. До 80-річчя від дня народжен-
ня // кузякіна Наталя… – С. 518.

4 Гуменюк В. автопортрет // Слово і час. – 2007. – № 10. – С. 86; кузя-
кіна Наталя… – С. 275.

5 Волицька Ірина. уроки Наталі кзякіної // кузякіна Наталя. – С. 518.
6 Там само.
7 Там само. – С. 520.
8 Там само.
9 Там само.

10 “Навіть втрата мови не означає загибелі народу” // кузякіна Наталя… – 
С. 37.
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11 біографічна довідка // кузякіна Наталя… – С. 566.
12 Саєнко валентина. Траєкторія духовного злету науковця // кузякіна На-

таля… – С. 13.
13 Там само. – С. 21.
14 біографічна довідка // кузякіна Наталя... – С. 567.
15 Саєнко Валентина. Траєкторія духовного злету науковця // кузякіна 

Наталя… – С. 15.
16 біографічна довідка // кузякіна Наталя… – С. 567.

№ 1
н. Кузякіна – Ю. меженку

2 січня 1951 р.

Вельмишановний Юрій Олексійович!
Мені павло Трохимович Долина1 дав вашу адресу і я, скориставшись його 

люб’язністю, хочу вас поздоровити. Я працюю над історією українського ра-
дянського театру і драматургії( тема моєї дисертації “українська радянська 
драматургія .1917–1934 рр.”), але матеріалів з цього питання дуже мало. всі 
архіви за час війни знищили, в бібліотеках також майже нічого нема, і тому я 
змушена розшукувати якісь матеріали в приватних бібліотеках. Мені здається, 
що у вас можуть бути якісь п’єси, загалом, якісь матеріали по історії театру 
і драматургії. чи не змогли б ви відповісти, що саме у вас є ? або, якщо у 
вас нічого нема, то чи знаєте ви, у кого вони можуть бути? Може у когось з 
українознавців ленінграда та Москви збереглась бібліотека? Може ви знаєте 
людей, які пам’ятають щось з історії театру та драматургії 1917–1920 рр.?

в кожному разі, якщо це для вас не буде важко, напишіть мені. Я буду 
вам дуже вдячна. 

З повагою 
Н. кузякіна

Моя адреса:
м. київ, вул. батиєва, б. № 45, кв. № 6
кузякіній Наталії борисівні. 

ЦдАМЛМ України, ф. 365, оп. 1, спр. 510, арк. 1. Рукопис, автограф.

1 Долина п. Т. [21(12).XI 1888, с. Мишоловка, тепер у межах києва – 15. IX 1955, 
київ] – укр. актор і режисер театру і кіно.

№ 2
н. Кузякіна – Ю. меженку

18 січня 1951 р.

Вельмишановний Юрій Олексійович!
одверто кажучи я, що маю в цих справах певний досвід, навіть і не спо-

дівалась на таку швидку і хорошу, прихильну відповідь. Дуже і ще раз дуже 
вам вдячна.
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Тема моєї дисертації, дійсно, надзвичайно важка і складна. Складна не 
тільки складністю і плутаністю теоретичних проблем і неможливістю, внаслі-
док відомих вам причин, висвітлити їх на всю широчінь із певною історич-
ною справедливістю, але й не зібраністю, невідомістю фактичного матеріалу. 
Мені довелося починати роботу на порожньому місті і навіть мій керівник, 
арсен олексійович Іщук, людина з великою ерудицією в галузі радянської лі-
тератури, мало зміг мені допомогти, оскільки спеціально в галузі драматургії 
і, тим більше, театру він не працював.

переглянувши майже всі українські літературні журнали 1900–1950 рр., 
які знайдено в обмеженому фонд [за винятком “Гарту”, “плугу” і “Нової ге-
нерації”, що належать до спецфонду], я зібрала основний матеріал і так-сяк 
його систематизувала. але в цьому матеріалі дуже важко орієнтуватися–пере-
вірити вірність фактів, встановити авторів та ін. Тому я хочу вас попросити 
дати відповіді на такі питання, які я в києві, попри всі свої намагання, не 
можу розв’язати:

у мене занесені на картки такі ваші статті
1) “Театр Михайличенківців”–“червоний шлях”, 1923 р., № 9.
2) ”в українському театрі”–“жовтневий збірник“, 1924 р., Дву.
3) ”Шляхи українського театру в 1924 році” – “життя і революція”,1925 

р., № 1–2.
4) ”На театральному фронті небезпечно” – “життя і революція”, 1925 р., 

№ 12.
чи були в період з 1917– 1934 рр. ще якісь ваші статті з приводу театру 

чи драматургії і де вони надруковані ?
Хто писав статті під псевдонімом Avanti?
1) Avanti “жовтень в українському театрі“– зб. “ жовтень “, 1921 р., X.
2)Avanti. “На шляху пролетарської організації театральності “– “Шляхи 

мистецтва”, 1921 р., № 1.
чий псевдонім І. пройдисвіт?
[п’єси “ революція в степу”, 1930 р. та ін.].
Яка дальша доля професора І. Туркельтауба, що в кінці 20-х – на початку 

30-х років переїхав з Харкова в Москву і що його а. луначарський характе-
ризував як “витриманого марксиста”(!) ?

Яка дальша доля театрального критика костя кравченка (київ), що в 20-х 
роках друкувався в “ житті і революції”?

Яка дальша доля драматурга л. улагай-крисовського [п’єса “вій”, 1926 р. 
та ін.],?

чи вийшла була з друку книга п. Филиповича [Зерова] “український 
театр”, 1923 р. вид. “Слово”, про вихід якої було сповіщено в журналах?

прошу пробачити мою настирливість, але просто безвихідне становище – 
у нас в києві, як це не дивно, нема глибоких спеціалістів по театру і драматур-
гії, а літературознавці зле знають ці матеріали, особливо в галузі бібліографії 
питання.

З вдячністю і пошаною
Н. кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 365, оп. 1, спр. 510, арк. 2–5. Рукопис, оригінал.
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№3
н. Кузякіна – Ю. меженку

16 травня 1951р. 
Вельмишановний Юрій Олексійович!

Дуже вам вдячна за листа і прошу пробачити довге мовчання. Я їздила 
в командировку, лише вчора повернулася і тому не могла вчасно подякувати 
вам. безперечно у мене є і, очевидно, буде ще багато питань до вас, а тому я 
вас дуже прошу, як тільки вам буде важко, чи не зручно, з будь-яких причин, 
відповідати на мої запитання,– пишіть мені. 

Мені дуже потрібна і корисна ваша допомога, але я не хотіла бути на-
стирливою або нахабною.

а тепер до справ.
1) Я розмовляла в Харкові з Марком Степановичем Терещенком1 і він 

мені казав, що Avanti – це, можливо, в. коряк. ваш лист ствердив цю думку, 
але я не можу з нею цілком погодитись і ось чому. в журналі “Мистецтво” за 
1919 рік, № 1, є стаття в. коряка під назвою “Нове мистецтво” (твердження, 
яка була прочитана на засіданні академічно-дискусійної комісії літкому).

в цій статті йдеться про нове мистецтво, в тому числі і про театр. І ось, 
коли я порівняла погляди в. коряка і Avant, на завдання нового театру, а 
також загальний хід думок і стиль статей, то я прийшла до висновку, що в. 
коряк і Avanti – це різні особи. Можливо, що я помилилася. Тому я просила 
б вас написати , чи твердо ви переконані в тому, що Avanti це псевдонім в. 
коряка.

2) п’єси улагай-красовського (разом з Дубовським) “обзолотились” та 
пройдисвіта “перемогли” мені відомі, я їх читала. рецензії на “перемогли” у 
мене не було, я вам за неї дуже вдячна.

3) чи живий колишній директор Центральної бібліотеки російської драми 
Ю.а. Нелідов, у якого був готовий до друку збірник матеріалів про стан укра-
їнського слова (зокрема, драматургії) за царату? І яка доля цього збірника?

4) чи була видана ”Театральна енциклопедія”, що про її підготовку було 
сповіщено Дву в 1930 році?

5) чи дійсно І Микитенко перші свої спроби в драматургії друкував під 
псевдонімом З. краян (невеличкі п’єси в журналі “Сільський театр”)?

6) чи відома вам доля М. панченка, який у 1927 р. надрукував історичну 
п’єсу “коліївщина”?

7) Я проглянула журнал ”радянський театр” за 1923 р., V видання. Мені 
дуже потрібно було б встановити [в зв’язку з характеристикою пролеткультів-
ських теорій ”пролетарського” театру], в якому році вийшло перше видання. 
чи не могли б ви мені допомогти в цій справі? буду вам дуже вдячна за від-
повідь.

Дисертація моя посувається, хоч і не швидко. Сподіваюсь, що в грудні 
місяці зможу прислати вам автореферат2, якщо, звичайно, це вас зацікавить.

З пошаною  Н. кузякіна
ЦдАМЛМ України, ф. 365, оп. 1, cпр. 510, арк. 4–6. Рукопис, автограф.

1 Терещенко М. С.[7(19). I 1894, с. ковалиха, тепер черкас. обл. – 18.VIII 1982, 
Харків] – укр. актор і режисер.

2 Згаданий реферат Н. б. кузякіної на здобуття звання доктора мистецтвознав-
ства, адресований в. С. васильку 20.IV1968 р.зберігся.– Ф. 653, оп. 2, спр. 618, арк. 8. 
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№4
н. Кузякіна–Ю. меженку

25січня 1951 р.

Вельмишановний Юрій Олексійович!
у мене назбиралася чергова партія моїх запитань і тому я знов турбую 

вас.
Запитання такого характеру:
Де були надруковані діалоги в. блакитного “ Неп” 1923 – 1924 рр.( при-

близно). Я проглянула: ”життя і революцію” і ”червоний Шлях”, але ніде не 
можу їх знайти.

Що сталося з М. жуком, який надрукував в “Шляхах” 1918 р. свою п’єсу 
“легенди”? він, здається, художником був?

Хто такий був театральний критик М. кроляків, статті якого в 1928–1930 
рр.часто друкувалися в “критиці” та ін. журналах?

Це питання не з україніки, але мені його важко з’ясувати, бо нема у нас ні 
грунтовнгої театральної бібліотеки, ні солідних знавців театральної бібліогра-
фії. у мене занотована [я її переглянула] книжка п. керженцева ”Творческий 
театр” 1929–1931 рр., але в журналах, на останній сторінці, я зустріла оголо-
шення, вірніше об’яви про підписку журналу “радянський театр” на 1933 рік 
чи не допомогли б ви мені встановити точно час виходу цього журналу?

І останнє. Напишіть мені, будь - ласка, в які роки ви вели відділ театру 
в “пролетарській правді”. проглядати “пролетарську правду” я, очевидно, не 
буду, але роки вашої праці там в дисертації зазначу.

З вдячністю і пошаною
Н. кузякіна

ЦдАМЛМ України, ф. 365, оп.. 1, спр. 510, арк. 5–6. Рукопис, автограф.

№ 5
н. Кузякіна– Ю. меженку

18 січня 1951 р

Шановний Юрій Олексійович!
Я дуже рада, що можу поповнити вашу бібліотеку ще однією книжкою – 

на цей раз власною. вона дуже слабенька. писала я її ще того року наспіх, 
переклад було зроблено погано, ніхто, як слід, її не редагував, і т.д. і т. п. 
але основна біда – це, звичайно, моя власна слабість, як критика, і тут тільки 
можу сказати: “Mea culpa”. попри все це буду рада, якщо вам вона хоч трош-
ки сподобається. 

З повагою
Н. кузякіна.

P. S. книжка йде бандероллю.
ЦдАМЛМ України, ф. 365, оп. 1, спр. 510, арк. 7. Рукопис, автограф.
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№ 6
н. Кузякіна–в. васильку

25 лютого 1951р.

Вельмиишановний Василь Степанович!
після довгого чекання наважуюсь вас знову потурбувати. Я декілька мі-

сяців тому послала вам листа, в якому запитала про долю вашого рукописно-
го архіву, зокрема про п’єсу Юрія Івановича Яновського ”білий чад” 1925 р., 
але жодної відповіді не одержала.

Можливо, ви не одержали цього листа? правда, мені Юрій Іванович ка-
зав, що ваша дружина важко хвора і ви, цілком природно, могли про мій лист 
просто забути.

Тому я хочу вам знову нагадати про моє прохання.
Я працюю над дисертацією з історії української радянської драматургії 

і мене цікавлять матеріали з історії укр[аїнськго] театру і драматургії 1917–
1925 рр., оскільки друкованих матеріалів дуже мало. чи не змогли б ви на-
писати, які п’єси або матеріали по історії укр[аїнського] радянського театру є 
у вашому рукописному архіві? Я була б вам дуже вдячна.

З повагою
Н. кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 653, оп. 2, спр. 618, арк. 10. Рукопис, автограф. 

№ 7
н. Кузякіна – в. васильку

22 квітня 1969 р.

Шановний Василю Степановичу!
Звертаюся до вас із великим проханням і маю надію, що ви мені не від-

мовите.
вирішила я ризикнути, зробити з книги про Івана кочергу (сподіваюся, 

що ви одержали її ще того літа, як я одержала авторські!) докторську дисер-
тацію і захищати в Москві, бо на україні йосипенко та його братія не дадуть, 
звичайно, зробити це.

Написала текст російською мовою, додала чимало театрального матеріалу 
(сторінок 150) і оце сподіваюсь вийти на захист. коли не встигну захистити у 
червні, – тоді вже у жовтні. Та може пощастить проскочити у червні, до літніх 
канікул. І потрібні мені хоч кілька відгуків з україни людей театральних, що 
підтримали б мене, бо йосипенко, не маючи за що зачепитися у книзі, їздив 
до Москви і доводив, що, може, книга і непогана, але ж я філолог, не розумію-
ся на театрі і т. ін. йому ж треба, щоби на україні був тільки він один доктор 
мистецтвознавства, бо тоді всі залежатимуть од нього, Я справді могла б за-
хищати і по філології, та останні роки вже працюю в галузі театру, а головне, 
треба, щоб була йому якась протидія, щоб можна було підтримати молодь, 
яку він так ненавидить. отож і прошу вас напишіть, будь-ласка, відгук на мій 
реферат і “похваліть” мене, – скільки вже ви зможете. буду вам дуже вдячна.

Напишіть хоч сторінки дві - три, – більше не треба. писати треба росій-
ською мовою, текст надрукувати на машинці( такі в Москві правила) і наді-
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слати в інститут на ім’я вченого секретаря. адреса: Москва, козицкий пере-
улок 5, институт истории искусств, ученому секретарю Хайченко Григорию 
аркадиевичу.

прошу вас, коли ви в стані це зробити, – не відкладайте це на довго!
чула я, що цензура дуже порізала збірник про курбаса? чи правда?)1.
бувайте здорові!
І, коли можна, – не відмовляйте мені і хоч трохи напишіть!

З повагою
кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 653, оп. 2, спр. 618, арк. 7–8. Рукопис, автограф.

1 після слів: “Чула я” речення підкреслене чорною лінією.

№ 8
н. Кузякіна – м. бажану

1970 р.

Шановний Миколо Платоновичу!
велика штука – діалектика! або, як казав Шельменко, – воно, будучи,так, 

а, будучи, трохи й не так. Якби не трапилося зі мною лихої пригоди, я не мала 
б можливості пізнати трохи ближче вас – і багато б на цьому втратила.

прикрий випадок привів мене до вас і дав нагоду побачити в вас те справ-
ді людське і значне, що варте найвищої поваги1.

отож, абсолютно незалежно от деяких справ, а просто так, найщиріші 
вітання вам у Новому році!

кузякіна.

P. S. Я на час синових канікул поїхала в Ірпінь до 10 .I.

ЦдАМЛМ України, ф. 535, оп. 1, спр. 941, арк. 1. Рукопис, автограф.

1 Мається на увазі участь М. п. бажана в трудовлаштуванні Н. б. кузякіної у 
зв’язку зі звільненнямм її з роботи за рішенням вченої ради ІМФЕ аН урСр ім.. М. 
Т. рильського.

№ 9
н. Кузякіна–м. бажану

[1970 р.]

Шановний і дорогий Миколо Платоновичу!
Хоча країна наша “велика и обильна”, але сховатись у ній однаково ніде. 

Тому не гнівайтесь, коли і мій лист на хвилину збентежить ваш спокій. Я вам 
щиро вдячна просто як людина, якій ви допомогли у скрутних обставинах. ви 
для мене залишаєтесь взірцем працездатності й високої чесності в роботі. Я 
вам глибоко вдячна за ту підтримку, яку ми маємо у вашій рецензії на “леся 
курбаса”.
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Нарешті я просто рада фізичній можливості написати вам ці рядки і знати 
, що ви їх прочитаєте

Спасибі вам за все! І щирі побажання Ніні володимирівні!

кузякіна.
ЦдАМЛМ Укрїни, ф. 535, оп. 1, спр. 941, арк. 2. Рукопис, автограф.

№ 10
н. Кузякіна–м. бажану

6 грудня 1981 р.
дорогий і шановний Миколо Платоновичу!

вибачайте, що довго не відповідала вам. й не змогла вчасно подякувати 
вам за ласкавий лист – підтримку, Спасибі за нього, за ваші добрі слова! Як 
це часом буває, прикра рецензія приїхала до мене у гіркі хвилини: з сином 
трапився нещасливий випадок. Шматок заліза на роботі попав йому в око, ро-
били операцію, вже другий місяць він на бюлетені й ще не ходить на роботу, 
хоча процес загоювання йде нормально. Для хлопця це була така травма, що 
він не посивів, а геть полисів...

Ми з невісткою трималися назовні спокійно, та коштувало нам усе це 
дорого. Зараз потрясіння минуло, запишаються буденні турботи й сподівання 
на майбутнє. пишу вам це не для того, щоб поскаржитись, а щоб пояснити 
своє мовчання. Я сподівалась побачити вас у києві (була тиждень, до 29.XI , 
дивилась вистави театру ім. Франка), але на роботі вас не було, а турбувати 
вас вдома я не зважилась. Шкодую, але, можливо приїду ще взимку, як спри-
ятливо складуться обставини.

Що ж до вистав театру ім. Франка, то мені приємно було відзначити зру-
шення, викликані діяльністю С. Данченка – чоловіка не говіркого, обережно-
го, але дуже не поганого режисера,– якби ж він ще працював енергійніше! 
Театр має приїхати до нас на малі гастролі у лютому наступного року, споді-
ваюсь, що він матиме прихильну зустріч.

Наш “курбас” у Москві – а ні руш… Там тривають перетрубації, викли-
кані виданням книги в. Гаєвського “Дивертисмент”, щось має вияснитись піс-
ля нового року. Як буду знати – негайно вам напишу!

Ще раз спасибі вам! Здоров’я вам і Ніні володимирівні !
Ще раз – спасибі!

кузякіна.
ЦдАМЛМ України, ф. 535, оп. 1, спр. 941, арк. 3. Машинопис з авторською прав-
кою, автограф.

№ 11
н. Кузякіна– м. бажану

27 грудня 1981 р.
дорогий Миколо Платоновичу!

Міцного вам здоров’я у Новому році! З’явилась надія, – кажуть, ніби наш 
“курбас” у Москві після Нового року почне рухатись. Як тільки щось зна-
тиму, напишу вам. На все вам добре, – і вам і Ніні володимирівні!

З повагою  кузякіна
ЦдАМЛМ України, ф. 535, оп. 1, спр. 941, арк. 4. Рукопис, автограф.
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№ 12
н. Кузякіна–О. смолич

1970-ті роки

Уважаемая Елена Григорьевна!
С весной вас! в 20-х числах июля собираюсь быть на месяц в киеве и 

очень хотела бы встретится с вами. пишу книгу о М. кулише, – еще одну!1 
и кое-что мне надо посмотреть из воспоминаний Юрия корнеевича. пишу 
вам заранее, чтобы мой визит не был для вас неожиданним! Не будете ли ви 
добры написать мне ваш телефон.

от всей души желаю вам здоровья!

С уважением кузякина.

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк.2. Рукопис, автограф.

1 перша книга про згаданого автора під назвою: Драматург Микола куліш: літ.-. 
критич. нарис з’явилась друком в 1962 р. – к.: рад. письм. 

№ 13
н. Кузякіна – О. смолич

30 травня1978 р.

Шановна Олено Григорівно!
Даруйте, що довго вам не відповідала. вашого листа одержала як раз пе-

ред тим, як виїхати на місяць у прибалтику (командировка) і не мала часу 
відповісти. потім – місяць мене не було, а приїхала – потрапила у таку круго-
верть справ, що тільки- но вибралась.

Дуже шкодую , але не можу бути вам корисною. листів Юрія корнійови-
ча у мене нема, ми не листувалися ніколи.

книжки мої виходили давно і я не маю зайвих примірників, хоч книжку 
про М. куліша пошукаю (там я цитую неодноразово Юрія корнійовича) і, 
коли знайду примірник, надішлю вам.

Що стосується спогадів…боюсь, що я з натури не та людина, яка має пи-
сати спогади. Не знаю, я ще не писала в такому жанрі, але, здається мені, що 
він мені заказаний. крім того, наші не часті розмови з Юрієм корнійовичем 
йшли таким шляхом, який важко піддається відновленню у мемуарах.

Спасибі вам за запрошення, яке мені дуже приємне.
Я рада, що наші симпатії та повага взаємні!
бажаю вам доброго здоров’я та успіхів у ваших задумах!
З цілковитою пошаною

кузякіна

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 1. Машинопис, автограф.
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№ 14
н. Кузякіна – О. смолич

1 лютого 1983 р.

Шановна і дорога Олено Григорівно!
Спасибі велике за чудовий пиріг та прекрасний день, який ми так пре-

красно “проговорили “. Я винна перед ларисою Миколаївною петрицькою1, – 
я не змогла їй подзвонити (записала телефон на папірці в театрі, а папірець 
засунула не туди, куди слід, і знайшла вже у ленінграді).

Сподіваюсь на зустріч й розмову влітку.
На все вам добре ! З подякою

кузякіна.

[P. S.] коли раптом буде у вас нагода, – передайте Миколі платоновичу, що 
“Народного Малахія”2 під назвою “реформатор” мають поставити найближчим 
часом у білостоці , вже оголошено на афіші. а “камінного господаря”3 передава-
ли по варшавському радіо. Так, що потрошку, повільно, але неухильно розсува-
ються межі…

Мої найкращі йому побажання!

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 4. Машинопис, автограф.

1 йдеться про дружину українського живописця петрицького а. Г.
2 ”Народний малахій”– п’єса М. Г. куліша.
3 ” камінний господар” – п’єса лесі українки.

№ 15
н. Кузякіна – О. смолич

23 серпня 1983 р.

дорога Олено Григорівно!
Я прочитала публікацію у “літературній україні” про алма - ату . Ці-

каво! Я добре пам’ятаю трошки пізніші часи (1943 р.) в Ташкенті. Можливо, 
було інше середовище – науковці. (київський індустріальний інститут, ленін-
градський політехнічний), але мені не довелося чути розмов про “емігрантів”. 
правда, це було роком пізніше, тоді це багато важило.

Спасибі вам за нашу зустріч! бажаю вам здоров’я!
З повагою і захопленням

кузякіна

[P. S.] З вашого дозволу – на вашу адресу – для павличка надсилаю мою 
брошуру. 

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, cпр. 1295, арк. 5. Рукопис, автограф.
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№ 16
н. Кузякіна–О. смолич

26 жовтня 1983 р.

дорога й шановна Олена Григорівно!
З великою приємністю згадувала вас і дуже хотіла вас побачити влітку! 

І була у києві у серпні, дзвонила вам, але Іван Федорович Драч сказав мені 
, що ви у лікарні. правда, він мене заспокоїв тим, що це не якась кризисна, 
а профілактична акція. Я вже почала це розуміти, бо й сама, увесь цей рік 
працюю хворіючи, лежачи й т. п. Що поробиш! а пишу вам листа не тільки з 
щирим бажанням вам здоров’я, – це само само собою й завжди, і з глибокою 
повагою! Я збираюсь на свята до києва, буду 4-го по 10 листопада (вже взяла 
сьогодні квиток, аби тільки нічого не трапилось!) І, звичайно, дуже хотіла б 
побачити вас і почитати ті записи Юрія корнійовича про куліша, про які ви 
говорили. Я зупиняюсь у сестри (київ 58, клубна 13/6,– це приватний буди-
нок) і прошу вас, коли ви здорові й можете мене прийняти, призначити мені 
зручний для вас день, щоб я могла приїхати, Це може бути будь-який день, за 
винятком 4-го. отже, я прошу вас написати мені листівочку на адресу сестри.

З найкращими побажаннями!
кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 6. Рукопис, автограф.

№ 17
н. Кузякіна – О. смолич

17 листопада 1983 р.

дорога Олено Григорівно!

винна дуже перед вами, але що зробиш…За день до від’їзду захворіла 
на грип, – він у нас тут дуже розгулявся. Сам грип був ніби не дуже важким 
і я сумлінно висиділа його, а дався – таки ускладненням на серце. Нічого 
страшного нема, тільки треба сидіти вдома і, ясна річ, поїхати до києва вже 
не можу.

Дякую вам за ласкаву телеграму! Сестра моя, сповістивши про неї, не на-
писала її зміст (на жаль нема телефону!) і тільки вчора переписала її. Спасибі 
за запрошення!

Я скористаюсь ним як тільки мені дозволять обставини. Думаю, що це 
буде десь у січні-лютому, – канікули ж зимові. Сподіваюсь, що вас обійде 
грип, що ви будете добре себе почувати і ніщо не зашкодить нашій зустрічі.

Згадую вашу мужню життєрадісність, привітність і щоразу кажу собі: ”о, 
Юрій корнійович знав, що доля послала йому найкращий подарунок з усіх 
можливих!”

На все вам добре!
З радістю і повагою

кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 7. Машинопис, автограф.
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№ 18
н. Кузякіна – О. смолич

9 жовтня 1984 р.

дорога Олено Григорівно!
Сподіваюсь, що у вас усе гаразд. Сестра мені пише, що у києві чудова 

тепла осінь, а коли навкруги так добре, то й на душі трохи легше. а у вас на-
вколо сад, тиша, – тільки здоров’я вам треба! Минулого тижня я повернулась 
з Москви, де була кілька днів. Хочу подякувати за зустріч з дуже цікавою 
людиною – а. в. Снєговим, до якого ви мене направляли. у мене виникло 
бажання поговорити з ним ще раз, але не знаю, як складуться обставини. він 
питав мене, чого ви йому надсилаєте телеграми, а не листи, я пояснювала це 
вашою заклопотаністю справами видання творів Юрія корнійовича.

Ясна річ, з хвилюванням чекаю суджень про мого “куліша”, – хоча сама 
не вважаю його остаточно викінченим (обробленим) ,– друга частина вимагає 
ще роботи, та й деякі цікаві матеріали потрошку знаходяться. Та основний 
корпус думок, ідей і матеріалів став, як мені здається, на місце. Тому я зважи-
лась подати на перегляд, щоб знати – буде мене підтримувати україна, чи ні? 
бо без підтримки українських письменників, як ви самі розумієте, мені нічого 
не вдіяти,– та й кому воно потрібне? а я зараз, замість роботи над “кулішем”, 
пишу планову роботу, яку треба подати в інститут, – про естонську режисуру 
60-х – 70-х років. переключатись важкувато, але хіба хочеш? Мусиш…

На все вам добре, дорога олено Григорівно!
З найкращими почуттями

кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 10. Машинопис з правкою авто-
ра, автограф.

№ 19
н. Кузякіна – О. смолич

29 вересня 1985 р.
дорога Олено Григорівно!

Спасибі велике за лист,за допомогу! павличко вже мені написав, можли-
во й справді пощастить щось зробити через “Молодь”.

Затрималась трохи з відповіддю, бо сподівалась на якісь реальні відомості 
про “куліша“, а також й про квартиру. Нічого!

у “Дружбу народів“ дзвонила, сказали, що рукопис читається, а коли про-
читають, мені напишуть. питати, хто саме читає, мені було не зручно, та я 
думаю, що вони, мабуть, і не говорять, щоби автори не псували нерви рецен-
зентам й членам редколегії. будемо чекати…

квартирне питання – це закут. Син ходить на квартирний “толчок” (біля 
метро є така невелика площа, де збираються люди, яким допекло). Наслідків 
ще нема, щось пропонують, як звичайно, набагато гірше, ніж ми можемо по-
годитись. або потрібні великі гроші, кажуть, що самі послуги маклера варті 
1000 карбованців.

попри всі прикрі обставини хочу вам сказати, що почала працювати над 
дуже цікавою книжечкою: ”М. булгаков и театри киева”. Зараз збираю деякі 
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матеріали, треба буде ще приїхати до києва, але основу вже бачу, боже , яким 
цікавим було художнє і театральне життя києва початку ХХ століття! Яким 
веселим було це місто! Яким багатомовним, смішним і живим у своїх проти-
річчях! І яким художньо-невиразним воно постає зараз…

отака несподівана ностальгія, яку викликало вивчення театрів києва до 
1917 року!

Сподіваюсь, що ви добре себе почуваєте, що у вас ще тепло й сонячно! 
у нас вже мряка, холод, падає листя. Словом, північна осінь. а у вас нехай 
буде сонце! На все вам добре! Дуже хочеться посидіти з вами, але, як будем 
здорові, то реально, мабуть, це можна буде зробити взимку, у січні–лютому.

у мене новий № телефону:312-91- 02. На всяк випадок.
З любов’ю до вас!

кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 9. Машинопис з правкою 
автора,автограф.

№ 20
н. Кузякіна – О. смолич

 27 cічня1986 р.

дорога Олено Григорівно!
життя у Новому році складається по-дурному й хаотично! Я приїхала до 

києва 1- го січня й збиралась вас особисто вітати з Новим роком. але, мабуть 
привезла з собою грип, бо наступного ж дня захворіла , а телефона у сестри 
немає. коли ж через два тижні видужала й подзвонила,– ви були у лікарні . 
отак! 

Іван Федорович казав мені, що операція пройшла добре і з цим я поїхала. 
а з ленінграда двічі вам дзвонила (автоматом) й усе потрапляю до санаторію 
у кончі, – щось заплуталося.

Знаючи ваш у життєрадісну натуру, не хочу й думати про якісь усклад-
нення й тому переконана, що усе складається добре й незабаром я зможу по-
чути ваш милий голос. Дай боже, щоб воно саме так було! Набирайтеся сил, 
скільки можна! Незабаром весна й буде легше серцю й душі!

З любов’ю до вас Наталя кузякіна.

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 13. Машинопис, автограф.

№ 21
н. Кузякіна – О. смолич

20 травня 1986 р.

дорога Олена Григорівно!
події, дальших наслідків яких ми не знаємо, але які я сприйняла просто 

як народну, національну катастрофу1, замкнули мою душу. особисті турботи 
про рідних мають свою вагу, але ми всі вже старі, і вже як там буде. але ж 
молодь, діти; земля, ворожа людині. І усе це – в серці україни! Не можу пи-
сати, не можу говорити про це…
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а ваш радісний для мене лист як раз прийшов після перших звісток про 
події в чорнобилі, І як писав олесь, – з журбою радість обнялась. радію, що 
ви знову трошки обдурили стару досвідчену бабу-ягу, – нехай почекає, їй ви-
стачає! а скільки негідників варто було б потурбувати їй!

у нас усе пішло шкереберть. Невістка привозить сюди онука з києва на 
літо, ведуться (почалися) розмови про те, що добре було б на рік залишитись 
тут. а хто ж їх гнав звідси і навіщо було ламати родину й зривати хлопця зі 
школи? Малі гроші, бідність синова,– хоч все моє йде на них, але, звичайно, 
достоїнство, гідність їх, страждають від цього. Так , чи інакше, але думки за-
раз про обмін відкинуто, усі налякані – може, навіть, і надміру але ж толком 
ніхто нічого не знає...

Як буде усе гаразд, я приїду влітку, – як завжди, хоча для мене це не дуже 
бажано. рідних моїх як раз виселили з їх власного будинку (там будівництво), 
дали квартири десь на тому березі Дніпра, ясна річ без телефону, так, що я 
зараз взагалі втратила з ними зв’язок.

Як бачите, радощів не багато. але ваше буття, разом з нами, зі мною ,– це 
вже радість і велика!

Здоров’я вам! І ми б ще раз посиділи й поговорили про все на світі.
приїду в липні і буду у вас!
З любов’ю

кузякіна

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 14. Машинопис, автограф.

1 Малась на увазі аварія на чернобильській аЕС у квітні 1986 р.

№ 22
н. Кузякіна – О. смолич

24 листопада 1986 р.

дорога Олено Григорівно!

Зраділа зустрічі з вами та з Юрієм корнійовичем на сторінках “літера-
турної україни”! отже ще є порох в порохівницях! Так хочеться приїхати до 
києва й поговорити з вами, але думаю , що реально це буде у січні–лютому. 
Сподіваюсь бачити вас здоровою (настільки це можливо!), усміхненою й при-
вітною як завжди. природа мала добрий настрій, коли творила вас, дорога 
чарівна жінко!

Мої справи невтішні, квартирне ”непорозуміння” залишається таким же, 
але щось має змінитися на наступний рік. потроху працюю.

На все вам добре! Не хай час не квапиться біля вашого затишного будин-
ку, нехай загальмує свій хід…

ЦдАМЛМ Україно, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 15. Рукопис, автограф.
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№ 23
н. Кузякіна – О. смолич

6 грудня 1986 р.
дорога Олено Григорівно!

І мені щоразу радісно, коли я бачу вас, чую вас. Нехай навіть просто 
знаю, що ви є – ви (син мене вичитав нещодавно), що я не вживаю велико-
го “в” у своїх зверненнях. а я йому – “Mea culpa…Наслідок моєї юнацької 
боротьби за демократизм…”). Так от, чудово знати, що є ви і можна буде по-
сидіти, погомоніти про часи минулі і про цікавих людей!

Здоров’я вам у Новому році!
Я справді сподіваюсь бути у києві десь числа 17–20 січня, коли не тра-

питься якоїсь халепи, На жаль, зима – така ненадійна пора року, тут навколо 
блукав грип й усе заглядав до мене,– можна, мовляв, зайти? Моє “Ні!“ було 
таке категоричне, що старий пішов собі геть, – нехай так і залишається у ста-
рому році! а я тут як раз закінчувала велику статтю (останню вже!) про кур-
баса для московського збірника і ніколи було хворіти. правда, збірник йде до 
роботи десь тільки 1988 р. а той , що ми так довго готували, вийде друком на 
кінець 1987 р… отже, до зустрічі!

кузякіна 

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 15. Рукопис, автограф.

№ 24
н. Кузякіна – О. смолич

[28] лютого 1987 р.
дорога Олено Григорівно!

вітаю вас з початком весни! радію, що ми з вами мали ще одну зустріч. 
І нагода була радісна і вечір леся курбаса пройшов з належною гідністю. 
будемо тепер чекати якихось змін у ширшому колі – час, час вже! при на-
годі передайте мою подяку Іванівні Федоровичу за підтримку, за добре слово. 
вони ніколи не бувають зайвими! коли трохи розвидниться і на україні! – 
можливо, і друкуватись можна буде? Маю намір, коли це буде гаразд, подати 
восени до видавництва перші дві частини книги про Миколу куліша. а зараз 
треба сідати до праці, – доробляти рукопис, скорочувати і т. ін.

На все вам добре, дорога олено Григорівно! Ще трошки вам здоров’я та 
сил.

кузякіна. 

ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 20. Рукопис, автограф.

№ 25
н. Кузякіна – О. смолич

28 грудня 1987 р.
дорога Олено Григорівно!

вітаю вас радісно та щиро з Новим роком! аби він дарував нам спокій та 
здоров ‘я, – а нам більше й не треба, так я думаю.
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Сподіваюсь на кінець січня – або у лютому бути в києві – на два тижні. 
чудово було б побачити вас!
З найкращими побажаннями до вас

кузякіна.
ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 21. Рукопис, автограф.

№ 26
н. Кузякіна – О. смолич1

1988 р.
дорога Олено Григорівно!

Нехай ця кумедна фотографія викличе у вас посмішку, – більше від неї 
нічого не можна й вимагати. розумію , що ці мої побажання вам, як казав 
Гамлет у Шекспіра “Слава, слава, слава“. Та за словами залишається щось 
вагоме – наші почуття, любов, симпатії.

Серед жіноцтва я абсолютну частину цих почуттів віддала вам! І коли 
наша загальна любов до вас хоч трохи може сприяти вашій боротьбі за жит-
тя – нехай допомагає!

ваша кузякіна.
ЦдАМЛМ України, ф. 169, оп. 2, спр. 1295, арк. 22. Рукопис, автограф. 

1 в спр. 1295 на арк. 23 уміщено лист, адресований 10 березня 1988 р. доморобіт-
ниці олени Смолич такого змісту: “Шановна Елеонора Іванівно! Спасибі вам за лис-
та! Я боялась щось посилати олені Григорівні, бо чула, що їй погано і не наважувалсь 
писати дурниці. коли їй трохи краще,– передайте будьте ласкаві, мою листівку, коли 
ж не добре– нехай вона собі десь лежить. Я спробую їй подзвонить.

З повогою
кузякіна”.

 прослеживаются малоизвестные страницы творческой и личной 
жизни известного украинского и русского литературоведа, театроведа, 
критика, члена НСпу, доктора искусствоведения Н. б. кузякиной. в 
частности о поиске источников при написании кандидатской диссер-
тации, подготовку докторской диссертации, монографического иссле-
дования о Николае кулише; квартирно-бытовые условия, сложности в 
связи с трагедией на чернобыльской атомной станции.

Ключевые слова: эпистолярное наследие; украинская драматур-
гия; театр; Николай кулиш; лесь курбас.

There are given the little known milestones of life of N.B. Kuzyakina, famous 
Ukrainian and Russian literature and theater theorist, critic, member of National 
Union of Writers of Ukraine, the Doctor of Arts. The article describes the research 
work on thesis, preparing doctoral dissertation, monographic study  dedicated to 
Mykola Kulish; the living conditions, difficulties because of the accident at the 
Chernobyl nuclear power station.

Key words: the epistolary heritage; the Ukrainian dramaturgy; the theater; 
Mykola Kulish; Les Kurbas.
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УдК 930.25(735)

л. л. левченКО*

арХівниЙ рУХ істОричниХ тОвариств,
УтвОрення і рОзвитОК арХівниХ УстанОв

У південнО-атлантичниХ штатаХ сша
(делавер, меріленд, південна Кароліна, північна Кароліна, 

джорджія, вірджинія, західна вірджинія, Флорида)

висвітлено історію архівів восьми південно-атлантичних штатів СШа: 
Делавер, Меріленд, південна кароліна, північна кароліна, Джорджія, вір-
джинія, Західна вірджинія, Флорида, у тому числі архівний рух історичних 
товариств за збереження документального історичного надбання, заснування 
архівних установ та їх розвиток від колоніальних часів до сьогодення. осо-
бливу увагу приділено внеску регіональних архівістів у розвиток архівної 
справи у штатах та країні в цілому.

Ключові слова: історичні товариства Сполучених Штатів; історія архівів 
штатів СШа; архів штату Делавер; архів штату Меріленд; архів штату пів-
денна кароліна; архів штату північна кароліна; архів штату Джорджія; архів 
штату вірджинія; архів штату Західна вірджинія; архів штату Флорида.

Історія архівів штатів СШа до цього часу залишається невисвіт-
леною темою. За радянських часів ця тема була порушена у працях 
відомої радянської вченої, фундатора курсу “архівна справа за кордо-
ном” у Московському державному історико-архівному інституті, Ніни 
валер’янівни бржостовської1. вчена вказувала, що документи архівів 
штатів є багатющим джерелом для дослідження історії СШа. усі інші 
праці радянських та сучасних авторів висвітлювали різні аспекти забез-
печення збереженості, організації доступу, управління документацією 
та комплектування архівів, архівного законодавства, створення пре-
зидентських бібліотек і функціонування центрів документації тощо, 
проте у жодній з них навіть побіжно не вивчалась історія архівів шта-
тів. однак, ця тема ніколи не втрачала своєї актуальності, по-перше, з 
точки зору архівної історії взагалі, по-друге, будь-який архівіст, а тим 
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більше архівіст регіонального архіву зацікавлений розширити свій кру-
гозір, ознайомившись із досвідом своїх колег із зарубіжних країн. Стан 
опрацювання даної теми у СШа висвітлено автором у статті “амери-
канські архівісти про американські архіви”2.

Стаття, яку автор пропонує читачу, є частиною дослідження теми 
“розвиток архівної справи у Сполучених Штатах америки у 1776–
2009 рр.”. у своєму дослідженні автор охопив у просторовому вимірі 
усі 50 архівів американських штатів, у часовому – період від колоні-
альних часів до сьогодення. 50 штатів розподілено автором за сучасним 
регіональним поділом СШа, який в цілому збігається із так званими 
“фронтір-зонами” і регіонами поступової експансії СШа та освоєння 
північноамериканського континенту. одним із цих регіонів є півден-
но-атлантичний регіон, який включає 8 штатів: Делавер, Меріленд, 
південна кароліна, північна кароліна, Джорджія, вірджинія, Західна 
вірджинія, Флорида*. пересічному громадянину південь СШа добре 

* вірджинія була першою колонією великобританії, заснованою на пів-
нічноамериканському континенті (1587 р.). З Делаверу і вірджинії переселен-
ці через блакитний хребет гір аппалачі просувалися далі на південь. вони 
засновували у цих місцевостях плантаційне господарство для вирощування 
бавовни, тютюну, рису, арахісу, цукрового очерету, цитрусових. На плантаці-
ях використовувалась праця завезених на континент чорних рабів. Сім коло-
ній даного регіону брали участь у американській революції (1775–1783 рр.) і 
стали засновниками держави Сполучені Штати америки. колонії-засновники 
СШа набули статусу штатів у такому порядку: Делавер – 7 грудня 1787 року, 
Джорджія – 2 січня 1788 року, Массачусетс – 6 лютого 1788 року, Меріленд – 
28 квітня 1788 року, південна кароліна – 23 травня 1788 року, вірджинія 
– 25 червня 1788 року (Західна вірджинія входила до складу колонії вірджи-
нія на час утворення СШа), північна кароліна – 21 листопада 1789 року. 
1776 року громадяни Західної вірджинії порушили перед конгресом питання 
про створення власного штату. у жовтні 1862 року на референдумі західні 
вірджинці проголосували за відділення від вірджинії. 35-й за порядком штат 
Західна вірджинія створено 20 червня 1863 року. З 1513 року територія Фло-
риди була іспанським володінням. За паризьким мирним договором (1763, 
між великобританією і португалією та Францією і Іспанією) Флорида пере-
йшла до великобританії. За угодою від 2–3 вересня 1782 року, підписаною у 
ході американської революції (1775–1783, війна за незалежність) великобри-
танія віддала Флориду Іспанії. 22 лютого 1819 року Іспанія продала Флориду 
СШа. З 3 березня 1845 року Флорида стала 27-м штатом СШа. Територія За-
хідної Флориди була приєднана у 1810–1813 рр. 1861 року південна кароліна, 
північна кароліна, Джорджія, вірджинія (Західна вірджинія) і Флорида ви-
йшли зі складу Союзу і разом з іншими рабовласницькими штатами утворили 
конфедерацію. Меріленд і Делавер, хоча й були рабовласницькими штатами, 
до конфедерації не приєднались. після кровопролитної Громадянської війни 
(1861–1865 рр.) конфедеративні штати повторно інтегровані до складу Союзу 
у процесі реконструкції півдня (1865–1877). політика реконструкції перед-
бачала відміну рабства, надання чорношкірому населенню прав на землю, 
освіту, право участі у виборах та бути обраними до представницьких органів. 
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відомий за романом Маргарет Мітчелл “віднесені вітром”. письмен-
ниця літературними засобами висвітлила довоєнне життя у маєтку на 
плантації з його особливим побутом, традиціями, культурою, обумов-
леними плантаційним господарством і використанням рабської праці, 
події Громадянської війни (1861–1865 рр.) у Джорджії, післявоєнну де-
пресію і реконструкцію півдня (1865–1877 рр.). 

Громадянська війна, безумовно, була певним каталізатором для 
розвитку південних архівів. південь СШа до війни вважався дещо об-
меженим у культурному плані, замкнутим, провінційним і інтелекту-
ально нерозвиненим. однак швидше за все такий погляд на південь 
виник через зневажливе ставлення до південців більш прогресивно 
розвинених сіверян. період після Громадянської війни в історії півдня 
СШа у сучасній науці визначається як “південний ренесанс”. Сучасні 
дослідники історії, культури і літератури обґрунтовано доводять, що 
“південний ренесанс” був відродженням особливих культурних тради-
цій і духовності, закладених попереднім розвитком південних терито-
рій. Дослідниця І. в. Морозова зазначала, що ренесанс може відбува-
тись лише тоді, коли є що відроджувати3. південь увесь час намагався 
довести свою спроможність і навіть першість перед північчю, хоча й 
не без внутрішньої боротьби. Це відчувається й в архівній галузі – у 
прагненні архівістів півдня побудувати кращі архівні установи у кра-
їні. українським архівістам південно-атлантичний регіон буде ціка-
вий через багату історію архівів, когорту регіональних архівістів, які 
зробили важливий внесок у розвиток архівної справи в СШа. Серед 
них – відомі американські вчені, автори численних наукових праць у 
галузі історії та архівістики, президенти Товариства американських ар-
хівістів, керівники Національного архіву СШа, всесвітньо відомі ви-
нахідники. Знаний у СШа сучасний вчений р. Дж. кокс зазначив, що 
історичні товариства Старого півдня “служили як замінники урядових 
архівів штатів”4. отже, дана стаття має на меті висвітлення історії ар-
хівного руху за збереження історичного документального надбання, 
історії створення і розвитку архівних установ південно-атлантичного 
регіону СШа.

рання історія архівів Меріленду тісно пов’язана із діяльністю орга-
нів влади провінції. 1666 року у столиці провінції Меріленд м. Санкт-
Меріс (St.Marys) збудували офіс для Секретаря провінції, на якого по-
кладалась відповідальність за зберігання офіційних документів, але 
влаштоване сховище не могло захистити документи навіть від дощу. 
1692 року Генеральна асамблея Меріленду прийняла перший закон про 
архіви, який вимагав споруджувати спеціальні сховища для зберігання 

повоєнний період історії півдня характеризується значним зниженням тем-
пів економічного розвитку, соціальною дезінтеграцією суспільства. Фактично 
відновити свій потенціал південь зміг тільки у другій половині ХХ ст.
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документів, краще записувати тексти законів, укладати до них індекси. 
Документи урядових установ оголошувались публічними, функція їх 
зберігання закріплювалась за секретарем провінції. 1694 року провін-
ційні органи влади були переміщені до нової столиці – м. Енн Еран-
дел Таун (Anne Arundel Town, згодом перейменоване на аннаполіс 
(Annapolis)). Хоча для перевезення документи вклали в опломбовані 
коробки, а під час транспортування поряд з ними чергував спеціальний 
клерк, значна кількість паперів була викрадена. після доставки у нову 
столицю документи були розміщені у будинку суду в непридатних для 
їх зберігання умовах. Нове приміщення управління провінції будува-
лось надто довго, 1697 року губернатор Ніколсон Френсіс (Nicholson 
Francis, губернатор 1655–1728) погрожував арештом керівникам будів-
ництва. 1699 року у недобудованій споруді спалахнув дах, але уряд не 
вжив жодних заходів пожежної безпеки на майбутнє. 1704 року буди-
нок управління згорів, у пожежі загинула значна кількість офіційних 
документів провінції і округів. Губернатор Джон Харт (John Hart, ?–?, 
королівський губернатор у 1714–1715 рр., губернатор Меріленду часів 
землевласників – 1715–1720 рр.) вже у перший рік каденції ініціював 
видання нового закону про зберігання документів. офіційні посадові 
особи і клерки, займаючи посаду, повинні були вносити 1 тис. фунтів 
застави, яка гарантувала їх відповідальне ставлення до документів. у 
разі порушення закону ця сума конфіскувалась як штраф. 1720 року 
пожежа у будинку суду округу кент знищила і пошкодила значну кіль-
кість судових справ, на їх ремонт і відновлення наступного року уряд 
провінції вимушений був виділити асигнування. 1717 року клерку Ева-
ну Джонсу (Evan Jones, ?–?) були доручені облік і описування публіч-
них документів, але цю роботу він виконував неретельно, за що отри-
мав догану. Губернатор бенедікт леонард калверт (Benedict Leonard 
Calvert, 1700–1732, губернатор у 1727–1731 рр.), який закінчив коледж 
і цікавився історією, 1729 року вказав Генеральній асамблеї, що іс-
торія, написана на підставі документів, виглядає правдивіше, ніж тра-
диції і легенди. Нижня палата Генеральної асамблеї, вбачаючи у заяві 
губернатора привід для отримання контролю над архівами, утворила 
комітет для інспекції стану зберігання документів. За розпорядженням 
б.л. калверта, який крім історичних досліджень, прагнув зберегти до-
кументи для підтвердження прав власної родини, у Меріленді побуду-
вали перший архів (1729 р.) з усіма можливими на той момент проти-
пожежними засобами: із цегли, з шиферним дахом, залізними гратами 
на вікнах, боксами для зберігання документів, читальною залою. уве-
дення до експлуатації архівного будинку у Меріленді було найвищим 
досягненням колоніального періоду у напрямі забезпечення збереже-
ності документів5. 

1742 року з метою посилення відповідальності чиновників за до-
кументи сума штрафу була збільшена до 3 тис. фунтів. перші про-
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блеми доступу до архівів також виникли у колоніальний період. вони 
мали політичний підтекст і були пов’язані із конфліктом між верхньою 
і нижньою палатами Генеральної асамблеї провінції, що виник через 
зникнення декількох журналів асамблеї. Делегати нижньої палати 
1739 року призначили спеціальний комітет для встановлення їх міс-
цезнаходження та для копіювання усіх інших публічних документів. 
Секретар комітету з інспекції архівних документів нижньої палати Ге-
неральної асамблеї провінції Меріленд Стівен бордлі (Stephen Bordley, 
1710–1764), не знайшовши жодного співробітника в офісі секретаря, 
пішов додому до клерка суду уільяма чайзеліна (William Chiselin, ?–?) 
по ключі від архіву, але той йому відмовив. На офіційний запит чле-
нів нижньої палати, депутати верхньої палати відповіли, що доступ на 
інспектування документів не надано через несплату рахунку (fee – фік-
сований внесок) за користування та копіювання документів. розлючені 
депутати нижньої палати зробили заяву про порушення прав громадян 
провінції на доступ до публічних документів, а у зв’язку з цим й пору-
шення їх прав власності. Іноді навпаки палати об’єднувались у своєму 
бажанні зберегти документи та забезпечити доступ до них: депутати 
верхньої палати прагнули підтвердження їх прав розпоряджатися дохо-
дами провінції, а нижньої – здобувати докази неправомірних дій уряду. 
у другій половині XVIII ст. знов виникла потреба в удосконаленні ар-
хівного законодавства провінції, оскільки практика свідчила про недо-
статність зробленого: у земельному офісі сертифікати були звалені до 
скрині у безладі і вимагали ремонту, облікові книги велись неграмотно 
і не штампувались. у листі від 26 травня 1760 року 22-й губернатор 
Меріленду Гораціо Шарп (Horatio Sharpe, 1718–1790 рр., губернатор у 
1753–1768 рр.) написав секретарю Сеціліусу калверту (Cecilius Calvert, 
1702–1765 рр., головний секретар провінції у 1729–1965 рр.) про те, 
що не зважаючи на всі зусилля по захисту документів, більшість ма-
теріалів, датованих періодом до 1703 р., збереглася дуже погано, деякі 
знищені вогнем, інші пошкоджені, тому написати історію Меріленду 
на підставі лише наявних у провінції матеріалів не має можливості6. 
Дослідник історії архівів Меріленду р.кокс вважав, що причинами не-
дбалого зберігання документів була політична ситуація у провінції – 
постійна боротьба двох партій великих і дрібних землевласників. До 
його висновку додамо ще й відсутність знань у чиновників у галузі 
ведення діловодства й архівної справи. р.кокс вважав, що аналогічною 
ситуація була й в інших американських колоніях7.

у період війни за незалежність (1775–1783 рр.) перед загрозою 
британського вторгнення колонії були вимушені рятувати свої доку-
менти від англійців. рада безпеки Меріленда 1776 р. організувала ева-
куацію документів до офісу інтенданта у верхньому Мальборо (округ 
принц Джордж), 1777 р. туди ж були відправлені документи земельно-
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го офісу, секретаря і суду провінції. у березні 1778 р., після уникнення 
нападу британського флоту документи повернули до аннаполіса, але 
згодом під час висадки біля Норфолка тритисячного корпусу генерала 
александера леслі (Alexander Leslie, 1731–1794 рр.), документи знов 
довелося евакуювати. Меріленд постраждав від експедиції британсько-
го флоту частково: британська армія захопила і вивезла до Нью-йорка 
лише документи округу Сессіл. За вилучення документів з американ-
ських колоній відповідав губернатор британської північної америки 
Гай карлтон (Guy Carleton, 1724–1808). британців в основному ціка-
вили документи про права власності на земельні володіння, оскільки 
без них неможливо було визначитись із кордонами земель “лоялістів” і 
“патріотів”. частково документи були повернуті британцями після під-
писання паризького договору (1783 р.), частково – опинились у бри-
танських архівах або були втрачені8. 

28 квітня 1788 р. була прийнята конституція штату Меріленд, у 
якій йшлося про забезпечення збереженості життєво важливих доку-
ментів. протягом усієї історії Меріленду вони відкладались у відділі 
життєво важливих документів Департаменту здоров’я і психічної гігі-
єни (Division of Vital Records of the Department of Health and Mental 
Hygiene)9. 

Історичне товариство Меріленду було утворене у січні 1844 р. у 
балтіморі. воно стало правонаступником Товариства дослідження ко-
лоніального періоду “Maryland Colonization Society” (1835 р.), прези-
дентом якого був бенджамін Генрі боневал латроб (Benjamin Henry 
Boneval Latrobe, 1764–1820 рр.)10. За рік кількість членів Товариства 
збільшилась до 150 осіб. першим президентом Товариства був сена-
тор штату Джон Спір Сміт (John Spear Smith, 1787–1866, президент у 
1844–1866 рр.). На час публікації першого каталогу (1854 р.) колек-
ція Історичного товариства Меріленду налічувала 409 груп історич-
них документів колоніального та революційного періодів11. Статут та 
регламент Товариства були укладені юристом, письменником і полі-
тиком Джоном пендлетоном кеннеді (John Pendleton Kennedy, 1795–
1870 рр.), юристом бранцом Майєром (Brantz Mayer, 1809–1879 рр.) та 
вчителем і членом міської ради Себастьяном Ф. Стрітером (Sebastian F. 
Streeter, 1810–1864 рр.). вони визначили мету Товариства як “збиран-
ня, зберігання і розповсюдження інформації, що стосується цивільної, 
природничої і літературної історії штату Меріленд, американської істо-
рії і біографістики взагалі”12. З моменту утворення організації її члени 
долучились до руху за заснування атенауму у балтиморі, його було 
відкрито 23 жовтня 1848 р., у будинку атенауму й розміщувалося Іс-
торичне товариство у 1848–1919 рр.13. 

Історичне товариство Меріленду функціонувало як офіційна ар-
хівна установа штату з 1850 р. до 1934 р., тобто до створення Зали 
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документів “Hall of Records”. його президентами у цей період були: 
бранц Мейєр (Brantz Mayer, 1809–1879, президент у 1867–1871 рр.), 
Дж. Х. б. латроб (John H.B. Latrobe, 1803–1891, президент у 1871–
1891 рр.), Тікл Северн уолліс (Teackle Severn Wallis, 1816–1894, пре-
зидент у 1892–1894 р.), Джон Г. Морріс (John G. Morris, 1803–1895, 
президент у1895–1896 рр.), альберт рітчі (Albert Ritchie, 1834–1903, 
президент у 1896–1903 рр.), Мендес кохен (Mendes Cohen, 1831–1915, 
президент у 1903–1913), Едвін уорфілд (Edwin Warfield, 1848–1920, 
президент у 1913–1921 рр.), уільям Холл Харріс (William Hall Harris, 
1852–1938, президент у 1921–1935 рр.)14.

До 1854 р. штат передав на зберігання до Товариства документи 
колоніального періоду. Того ж року Товариство порушило перед зако-
нодавчими зборами питання про виявлення документів з історії Мері-
ленду в архівах великобританіїї та Італії. Цю роботу виконували епіс-
копальний священик Ітан аллен (Ethan Allen, ?–?) та юрист, інженер 
і геолог, викладач університетів пенсильванії і Меріленду, член аме-
риканського філософського товариства, Географічного і статистично-
го товариства, Історичних товариств пенсильванії і Меріленду Джон 
Генрі александер (John Henry Alexander, 1812–1867). упродовж 1859–
1861 рр. ними були підготовлені календар документів з історії Мері-
ленду в архівах Європи і чотири звіти15. 1856 року бібліотечна компа-
нія Меріленду закрилась і уся колекція книг надійшла на зберігання до 
Історичного товариства, Товариство також опікувалось Галереєю тво-
рів образотворчого мистецтва. після закінчення Громадянської війни 
(1861–1865 рр.) Товариство спрямувало свою діяльність на розвиток 
освітніх програм. колекції Товариства були відкриті для дослідження 
студентам і викладачам університету Джона Хопкінса. 1880 року То-
вариство організувало і провело заходи з відзначення 150-ї річниці за-
снування балтимору (1730 р.). 

1882 р. був виданий Закон про зберігання, систематизацію і пу-
блікацію документів з історії Меріленду “An Act to provide for the 
Preservation, arrangement, publication, and sale of Ancient Documents 
pertaining to Maryland”, яким започатковано програму видання серії збі-
рок документів, утворених до 1783 року “Archives of Maryland” (протя-
гом 1883–1972 рр. вийшло 64 томи). 1885 року Товариством утворено 
комітет архіву штату, члени якого розпочали копіювання історичних 
документів уряду штату, церковних книг, матеріалів біографічного ха-
рактеру. З ініціативи бібліотекаря Джон у. М. лі (John W. M. Lee), 
який енергійно працював над поповненням колекції Товариства книга-
ми і документами, 1888 року створено фонд для придбавання у велико-
британії 1300 документів, що раніше належали лордам балтимору. лі 
особисто їздив до лондона купувати документи і привіз їх до балтимо-
ру у залізному ящику16.
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1906 року Товариство започаткувало журнал “Maryland Historical 
Magazine”. першим редактором журналу став уільям Хенд брауні 
(William Hand Browne, 1828–1912), який на час започаткування журна-
лу вже підготував до видання 20 томів “Archives of Maryland”. браун 
виявився перевантаженим роботою над двома виданнями, тому на по-
саду редактора був призначений льюіс Х. Ділман (Louis H. Dielman, 
редактор журналу протягом 1910–1937 рр.). Ділман опублікував у жур-
налі значну кількість історичних джерел, у тому числі генеалогічного 
характеру, та праці, що висвітлювали ключові історичні події у Ме-
ріленді. протягом періоду, в який редактором був Джеймс у. Фостер 
(James W. Foster, редактор у 1939–1950 рр.), журнал висвітлював іс-
торію будинків Меріленду і усього, що пов’язано із людьми, які в них 
мешкали. журнал забезпечував зв’язок між генеалогією, фамільною іс-
торією і загальною історичною наукою та підносив авторитет Історич-
ного товариства серед громади Меріленду17. 

1902 року для створення каталогу колекції були найняті сестри 
керолайн та Елізабет Девідсон (Caroline Davidson, Elizabeth Davidson), 
які опікувались каталогізацією книг і документів до 1943 р. Законодав-
чі збори штату 1920 р. створили комітет трьох (у тому числі до ньо-
го увійшов колишній губернатор і президент Історичного товариства 
Е. уорфілд) для співробітництва з федеральною комісією із збирання 
документів часів першої світової війни. члени Історичного товари-
ства збирали документи, фотографії, листи, плакати та інші свідчення 
воєнного часу. Цю роботу очолював відомий у СШа історик, юрист 
і банкір Джордж лавік пірс редкліфф (George Lovic Pierce Radcliffe, 
1919–2009)18. 1933–1934 рр. редкліфф очолював проект адміністрації 
громадських робіт з укладання описів архівних документів у штатах 
Меріленд, Делавер, вірджинія і Західна вірджинія, північна кароліна, 
Теннессі, кентуккі та у окрузі колумбія. 

1928 року розпочалася підготовка до відзначення 300-річчя від за-
снування колонії Меріленд, у ході якої було запропоновано створити 
меморіальну залу документів “Memorial Hall of Records” (Меморіаль-
на зала документів). 1931 року Генеральна асамблея виділила кошти 
для спорудження будинку, у якому 1935 року був розміщений “Hall of 
Records”. разом із ним була створена комісія для управління архівною 
справою у штаті Меріленд. першими директорами “Hall of Records” були 
призначені Джеймс александер робертсон (James Alexander Robertson, 
1873–1939) та Морріс леон редофф (Morris Leon Radoff, 1905–1978). 
робертсон відомий у СШа історик і бібліограф у 1909–1917 рр. від іме-
ні карнегі-інституту здійснював історичні дослідження на Філіппінах і 
врешті-решт очолив там Національну бібліотеку країни, а в універси-
теті Філіппін він заснував наукову бібліотеку. повернувшись до СШа, 
робертсон став редактором журналу з історії латинської америки і Іс-
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панії “Hispanic American Historical 
Review”, викладав в університеті 
у Флориді. 1935 року він очолив 
“Hall of Records” у Меріленді, у 
1938–1939 рр. робертсона було 
обрано 3-м віце-президентом То-
вариства американських архівіс-
тів19. М. л. редофф є відомим у 
СШа архівістом: у 1945–1946 рр. 
він був 10-м віце-президентом, а 
у 1954–1955 рр. – 10-м президен-
том Товариства американських 
архівістів. редофф очолював ар-
хів Меріленду у 1939–1978 рр.20 

1970 року “Hall of Records” 
увійшов до складу Департаменту 
служб загального призначення, 
1984 року його перейменовано на 
архів штату Меріленд і підпоряд-
ковано офісу губернатора штату. 
архів штату Меріленд на тепе-
рішній час зберігає документи від 
дати заснування колонії Меріленд 
у 1634 року і служить офіційним депозитарієм для документів сучас-
них урядових установ штату21. 

архіви Делаверу були розпорошеними по різних країнах і сусідніх 
колоніях. 1638 року шведи заснували на землях Делаверу першу коло-
нію. потім ця територія увійшла до англійських колоній пенсильва-
нія і Меріленд. патент на землі Меріленду отримав Джордж калверт 
(1629 р.), 1-й лорд балтимору, та його нащадки; права на землі пенсиль-
ванії та Делаверу у 1681–1682 рр. – уільям пенн. Делавер опинився у 
центрі конфлікту з поділу кордонів, який тривав ще понад 100 років 
після входження штату до складу СШа. Тому історично так склалось, 
що у самому Делавері утворилось не так багато документів, а все, що 
стосується його історії, опинилось в архівах Швеції, англії, пенсильва-
нії (Харрісбург), Меріленду (аннаполіс) і Нью-йорку (олбані). архіви 
Делаверу зберігались у будинку адміністрації у м. Довер, але, як писав 
професор прінстонського університету Е. Доусон, це були розрізнені 
документи, що не мали цінності. у кращому стані перебували докумен-
ти окружних адміністрацій кенту, Ньюкаслу, Сасексу. Законодавчі акти 
1861, 1863 і 1881 рр. встановлювали правила зберігання статистичних 
документів. акт 1861 року вимагав ретельного збереження книг про 
народження, смерть і шлюб громадян. акт 1867 року уводив правила 

Морріс леон редофф,
Директор “Hall of Records” у Меріленді,

10-й віце-президент, 10-й президент 
(1954-1955 рр.) Товариства 
американських архівістів

(The Baltimore Sun. BNF-472-BS
Dr. Morris L. Radoff, state archivist)
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реєстрації фінансових рахунків. акт 1877 року опікувався документами 
сирітського суду, у акті 1897 року йшлося про зберігання документів 
на спадщину. в округах сформувалась система, за якої документи від-
кладались у п’яти різних установах. у офісах реєстрації справ збері-
гались документи про землю, корпоративні компанії, контракти про 
службу чиновників, документи про народження, шлюби і смерть, мате-
ріали поліції. в офісах реєстрації спадщини (Office of Register of Wills) 
зберігались заповіти та інші документи, що супроводжували уведен-
ня спадкоємця до володіння майном. офіси клерків сирітських і сові-
сних судів (The office of the clerk of the orphans’ court and the register in 
chancery) акумулювали опікунські та сирітські справи, спадкоємні до-
кументи. у кожному окрузі розміщувався офіс клерка верховного суду 
штату, у якому відкладались рішення судів та документи про їх вико-
нання. клерк мирового суду зберігав протоколи судових засідань сто-
совно шлюбних тяжб, сплати податків, оцінки майна, документи про 
здійснення нагляду за об’єктами спільного користування та про вибори 
засідателів суду. 1893 року до кодексу штату були внесені положення, 
які вимагали формувати документи у книги обсягом не більше 300 сто-
рінок і лишати вільною полосу в 1 дюйм, передбачалися покарання за 
порушення цього закону22. 

1817 року губернатор Джон кларк (John Clark, 1761–1821, губерна-
тор 1817–1820) пропонував створити архів штату і збудувати для нього 
дім, але Генеральна асамблея не звернула увагу на його пропозицію 
та ігнорувала подальші клопотання з цього приводу. Національне то-
вариство колоніальних дам (The National Society of The Colonial Dames 
XVII Century of America, NSCDA), засноване лідерками жіночого руху 
1891 року з метою зберігання і реставрації документальної історич-
ної спадщини колоніального періоду, порушило перед Генеральною 
асамблеєю Делаверу питання про створення відділу публічних доку-
ментів. під впливом руху жінок-істориків законодавці штату у березні 
1905 року прийняли “An Act for the better preservation of Certain Public 
Records” (Закон про краще зберігання публічних документів). Цим ак-
том був заснований сучасний публічний архів штату Делавер23. члени 
жіночого товариства енергійно виявляли і упорядковували документі 
судів штату, особливу вагу приділяли автографам, старим оглядам, 
документам про передачу майнових прав від індіанців шведським і 
голландським колоністам. вони узагальнили відомості, що містились 
у документах про спадщину і опублікували “Abstract of the Wills of 
New Castle County” (анотація заповітів округу Ньюкасл). 5 лютого 
1909 року Товариство презентувало на сесії Генеральної асамблеї “the 
Royal Patent of Charles II to James, Duke of York, for the lands comprising 
the domains of the State of Delaware” (королівський патент чарльза ІІ 
Джеймсу, графу йорка, на землі, що включають помістя Делаверу)24. 
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активними діячками жіночого руху тих часів у Делавері були: 1-й пре-
зидент Товариства (1892–1897) і авторка п’ятитомника “Genealogical 
notebooks, 1850–1887” Емілі Генрі Дж. беннінг, уроджена Ешенбург 
(Emily Henry G. Banning, уроджена Eschenburg); 2-й президент (1897–
1898) Сьюзан Спотсвуд (Susan Spotswood); 3-й президент і авторка 
“History of the National Society of the Colonial Dames of America in the 
State of Delaware” (Історія Національного товариства колоніальні дами 
америки в штаті Делавер, 1935 р.) анна рід родні Дженвер (Anne Read 
Rodney Janvier); 4-й президент (1898–1903) місіс чарльз у. МакІлвейн 
(Charles E. McIlvaine), 5-й президент (1903–1913); абігейл Морган 
чарльз р. Міллер, уроджена вуднатт (Abigail Morgan Charles R. Miller 
(Woodnutt)); 6-й президент (обрана 1913 р.) Еліза престон лі, уродже-
на Ноден корбі (Eliza Preston Lea, уроджена Naudain Corbit), а також 
представниці відомих у Делавері родин Дю понтів, родні, лі та інші25. 
жінки, використавши своє становище у суспільстві як дружин губерна-
торів, політиків і банкірів, змогли вплинути на законодавців, від яких 
залежала доля архівів. 1913 року жіноче товариство домоглося спору-
дження будинку для архіву “Hall of Records”. Цього ж року на посаду 
архівіста з неповним робочим днем призначено уолтера Дж. Тетнелла 
(Walter G. Tatnall). 

1 грудня 1930 року у публічному архіві Делаверу почав працюва-
ти один із найвідоміших архівістів СШа, 18-й президент Товариства 
американських президентів (1962–1963 рр.) леон де валінгер (Leon 
deValinger, 1905–2000). 

леон де валінгер народився у Міддлтоні 25 червня 1905 р. у родині 
леона і Мейбл л. (Мортон) де валінгерів. Закінчив державну школу в 
уілмінгтоні, а потім університет штату Делавер, в якому він вивчав іс-
торію і політичні науки. він хотів стати викладачем, але знайти роботу 
у часи великої депресії (1930-ті рр.) було складно, тому де валінгер 
став помічником дорожного інженера у Ньюарку. одного разу йому 
зателефонував Генрі клей рід, який був другом де валінгера ще по 
університету, і на той момент вже навчався в аспірантурі прінстона. 
рід запросив девалінгера на обід і під час спільної бесіди запитав, чи 
був той колись в архіві, бо архівіст штату шукає помічника. Невдовзі 
де валінгер зустрівся з архівістом Генрі клеєм конрадом і вони швид-
ко знайшли спільну мову. Так де валінгер став помічником архівіста 
з неповним робочим днем. через деякий час конрад захворів і помер. 
Де валінгер як не умовляв призначити його на посаду архівіста, але 
25-річний вік спрацював проти нього. він знов став помічником, але 
вже працював повний робочий день26. 

після призначення на посаду архівіста штату де валінгер керував 
архівом Делаверу понад 41 рік. він впроваджував у роботу архіву усі 
найсучасніші для його часу технології: мікрофільмування розпочало-
ся в архіві 1938 р., ламінування ламінатором “Barrow” 1940 р. 1 трав-
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ня 1939 р. архів переїхав до нового будинку, а у вересні 1970 р. було 
відкрито Центр документації штату Делавер27. Де валінгер був авто-
ром численних праць, серед яких: “George Washington and Delaware” 
(Джордж вашингтон і Делавер, 1932), “Catalogue of Delaware Portraits” 
(каталог портретів Делаверу, 1941), “Delaware Records for Genealogical 
Research” (Документи Делаверу як джерела для генеалогічних дослі-
джень, 1947) та інші.

Історичне товариство вірджинії було утворене у грудні 1831 р. 
групою колишніх конгресменів від штату, членів Генеральної асамб-
леї, адвокатів, професорів університету вірджинії, очолюваних гу-
бернатором Джоном Флойдом (John Floyd, 1783–1837 рр., губернатор 
1830–1834 рр.). першим президентом Товариства було обрано юриста 
Джона Джеймса Маршалла (John James Marshall, 1755–1835). ключова 
роль у заснуванні Товариства належала пітеру кашингу (Peter Cushing, 
1821–1835 рр.), уродженець Нової англії і близький друг Дж. белкне-
па, та Джорджу Таккеру (George Tucker, 1775–1861 рр.), історик, фі-
лософ і літератор, голова Департаменту філософії університету вір-
джинії. причиною заснування Товариства, як вважав його дослідник 
ч.Ф. брайєн, стала пануюча думка інтелігенції вірджинії про те, що 
роль їхнього штату в американській революції (1775–1783 рр.) неза-
служено зменшена, а між тим вірджинія була батьківщиною чотирьох 
з п’яти перших* президентів СШа28. Тож перші десять років діяльності 
Товариства були присвячені виключно збиранню документів з історії 
американської революції, паперів знаменитих родин колоніального 
періоду, королівських губернаторів, народжених у вірджинії губерна-
торів провінції і штату, газет та іншої літератури, а також видавничій 
роботі. Серйозною проблемою для Товариства була відсутність будин-
ку, придатного для зберігання колекції. Спочатку члени Товариства 
сподівалися, що колекція може бути розміщена у бібліотеці штату, за-
снованій 1821 р.**, але через непорозуміння бібліотекаря штату уільяма 
Харві річардсона (William Harvie Richardson, 1795–1876 рр.) з членами 
Товариства, надії не справдилися. Як зазначає ч.Ф. брайєн, штат фак-
тично ігнорував справу спорудження будинку для архіву Товариства 
протягом 128 років29. 1959 року архів Історичного товариства вірджи-
нії переміщено до меморіального будинку “Battle Abbey” у річмонді, 
спорудженого 1912 року, а перебудова його тривала до 2006 року, коли 
сховища збільшено на 200 тис. кв. футів30.

* президенти СШа – уродженці вірджинії: Джордж вашингтон (1789–
1797), Томас Джефферсон (1901–1809), Джеймс Медісон (1809–1817), 
Джеймс Монро (1817–1825). через цей факт вірджинію називають “Матір’ю 
президентів”.

** На офіційному веб-сайті бібліотеки штату вірджинія вказано, що 
бібліотека заснована 1823 р. [Електронний ресурс] // режим доступу: http://
www.lva.virginia.gov/about/default.asp
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публічні документи органів 
влади з 1832 року за наказом гу-
бернатора надходили до офісу 
Секретаря штату для системати-
зації і зберігання. 1865 року та 
1916 року архіви вірджинії по-
страждали від пожеж в урядових 
установах штату. Документи 1895 
року з будинку адміністрації шта-
ту були переміщені на зберігання 
до бібліотеки штату, яка переїха-
ла з будинку капітолію до нової 
споруди. Згодом було призначено 
1-го архівіста штату Моргана пу-
атьо робінсона (Morgan Poitiaux 
Robinson, 1876–1943). він був ви-
пускником історико-юридичного 
факультету університету вірджи-
нії, працював юристом у річмонді 
та у військово-морському депар-
таменті у вашингтоні. робінсон 
очолював архів бібліотеки упро-
довж 1915–1943 рр. він започат-
кував амбіційну програму реор-
ганізації архіву. у сховищах усі 
полиці були замінені на металеві, 
створено читальну залу для дослідників, лабораторію архівної теорії і 
практики, придбано мікрофільмувальне обладнання, впроваджено єди-
ний стандарт для усіх установ штату з використання паперу, чорнила, 
друкарських машинок відповідної якості для створення документів. ро-
бінсон запросив молодих жінок та студентів університету і почав на-
вчати їх архівній справі в надії, що підготовлені ним самим спеціалісти 
допоможуть йому систематизувати і описати архівні документи. Зібра-
ну ним колекцію архівних документів робінсон заповів Історичному 
товариству вірджинії31. 

у бібліотеці вірджинії працював видатний вчений і експеремен-
татор уільям Дж. барроу (William J. Barrow, 1904–1967). барроу на-
родився у окрузі брунсуїк, штат вірджинія, у родині фізика бернарда 
барроу та Саллі вірджинії арчер барроу. Навчався у рендолф-Мей-
сон (Randolph-Macon)* коледжі (1923–1925 рр.). 1932 року, дослі-

* рендолф-Мейсон (Randolph-Macon) коледж – м. Ешленд, штат вірджинія 
[Електронний ресурс] // режим доступу: http://www.rmc.edu/

Морган пуатьо робінсон,
1-й архівіст вірджинії, очолював архів

у 1915-1943 рр.
(McDaid Davis Jennifer. Morgan Poitiaux 

Robinson (1876–1943) / Encyclopedia
Virginia. Virginia Foundation

for the Humanities, 19 Jun. 2012
[Електронний ресурс] // режим доступу:
http://www.encyclopediavirginia.org/Robin-

son_Morgan_Poiteaux_1876-1943
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джуючи документи власної родини, барроу звернув увагу на необ-
хідність їх реставрації. бібліотекар штату вірджинія р. Х. МакІлвейн 
(R. H. McIlwaine) дав барроу роботу у лабораторії бібліотеки. Невдовзі 
барроу став відомим. Славу йому приніс винахід циліндричного ламі-
натора документів целюлозно-ацетатною плівкою, раніше визнаною як 
матеріал для ламінування документів Національним бюро стандартів. 
1936 року ламінатор “Barrow” був запатентований для використання 
у головних світових бібліотеках і архівах, у тому числі у бібліотеці 
конгресу СШа, британському музеї, Національній бібліотеці у пари-
жі, національних архівах Франції і бельгії і навіть в Індії. барроу було 
обрано почесним членом лондонського королівського товариства мис-
тецтв. На цьому у. Дж. барроу не зупинився: у подальшому він вивчав 
процеси обезкислювання паперу, чорнила та методи забезпечення збе-
реженості і реставрації старих документів і книг32.

На 1940 рік у архіві бібліотеки штату вже зберігалось понад 
350 тис. книг, 3 млн. документів, працювало 40 співробітників. колек-
ція швидко зростала, поповнюючись не лише цінними документами і 
манускриптами, а й картинами та предметами мистецтва. На даний час 
бібліотека вірджинії, колекція якої нараховує понад 97 млн. докумен-
тів, книг, творів мистецтва, залишається офіційним архівом штату33.

Історичне і антикварне товариство у Західній вірджинії створене 
у січні 1890 р. воно збирало і зберігало матеріали з історії Західної 
вірджинії, музейні експонати і книги. колекція документів пізніше 
була передана Товариством до бюро архівів і історії, заснованого Ге-
неральною асамблеєю штату 1905 р. першим істориком штату було 
призначено одного із фундаторів Товариства вьорджила Енсона льюі-
са (Virgil Anson Lewis, 1848–1912, директор бюро у 1905–1912 рр.). він 
вивчав юридичні науки, однак кар’єра юриста зазнала невдачі, бо за 
покликанням льюіс був істориком. коли льюіс став директором бюро 

уільям Дж. барроу
в його лабораторії,
винахідник ламінатора для 
архівних документів
(Church A. John. William 
J. Barrow: A Remembrance 
and Appreciation // American 
Archivist. – 2005, Spring-
Summer. – Vol. 68, № 1. –
р. 154).



215арХІвНа Справа За корДоНоМ

архівів і історії, архівні документи розміщувались у старому будинку 
адміністрації штату. 1929 року архів переміщено до нового будинку 
адміністрації штату, а 1976 р. – до спеціального збудованого комплек-
су будівель культурного центру у чарльстоні. З жовтня 1939 року архів 
започаткував своє власне видання “Newsletter”, у якому друкувались 
статті про колекції архіву, генеалогічні та історичні дослідження. Засно-
вником і редактором журналу був Інніс к. Дейвіс (Innis C. Davis, архі-
віст штату у 1935–1941 рр.). І.к. Дейвіс відомий своєю “Bibliography of 
West Virginia” (бібліографія Західної вірджинії, видана у чарльстоні, 
1939 р.). З 1977 р. бюро архівів і історії підпорядковано Департаменту 
культури і історії. На цей час Секція архівів і історії перебуває у складі 
відділу культури і історії штату Західна вірджинія. архів щомісяця 
публікує вісник “Archives and History News”, виконує значний обсяг 
роботи з організації і проведення лекцій і семінарів та генеалогічних 
досліджень. архівісти Західної вірджинії вважають, що архів, насам-
перед, призначений для зберігання і використання документів мешкан-
цями штату та поширення історичних знань. Ще 1908 року в. Е. льюіс 
заявив, що “публічні документи є матеріалами для істориків” (трохи 
пізніше М. к. Нортон з Іллінойсу зауважила, що документи насамперед 
потрібні урядовцям, тому архівісти повинні забути, що вони історики). 
очевидно, що концепція льюіса вплинула як на визначення функцій 
архіву, так і його підпорядкування. Хоча Західна вірджинія не є єди-
ним штатом в СШа, в якому архів разом із усіма історичними товари-
ствами штату підпорядкований органу управління культурою34. 

початок колекції Історичного товариства Джорджії був покладе-
ний Ізраілем кічем Теффтом (Israel Keech Tefft, 1794–1862), який зби-
рав автографи видатних діячів америки. За оцінками аукціону 1867 
року його колекція налічувала від 25 до 30 тис. найменувань. Фундато-
ром і першим президентом Товариства був Джон Макферсон берріен 
(John Macpherson Berrien, 1781–1856), юрист, сенатор та Генеральний 
аторней часів президента СШа Е. Джексона (1829–1837). Товариство 
бачило свою місію у збиранні, зберіганні й розповсюдженні інформації 
з історії Джорджії та усіх її регіонів. На початку 1840-х рр. члени Това-
риства почали видавати збірники історичних джерел і наукових статей 
та журнал “The Georgia Historical Quarterly”. проте на кінець ХІХ ст. 
Товариство поширювало свої функції лише на Саванну і врешті-решт 
1917 р. увійшло до складу Історичної асоціації Джорджії. 

Історичне товариство Джорджії від свого заснування у 1839 році 
було уповноважене Генеральною асамблеєю штату збирати і зберіга-
ти документи офіційних органів влади. 9 грудня 1823 року губернатор 
Джорджії Джордж Майкл Троуп (George Michael Troup, 1780–1856) до-
повідав Генеральній асамблеї, що документи і книги установ штату 
перебувають у безладі і потребують упорядкування. Наступного року 
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асамблея, побоюючись, що під час нападу індіанців архів буде знище-
ний, призначила історіографа з Савани Джозефа веленса бівана (Joseph 
Vallence Bevan) упорядковувати архів штату і виділила йому 400 дол. 
на проведення робіт, але він помер і не встиг закінчити свою роботу. 
укладені ним списки документів були передані Історичному товари-
ству. 1845 року Історичне товариство призначило уільяма Х. прічарда 
(William H. Pritchad) складати списки документів з історії Джорджії від 
висадки на її землю засновника колонії, британського генерала Джейм-
са Едварда оглторпа (James Edward Oglethorpe, 1696–1785)35. 

пожвавлення діяльності Історичного товариства Джорджії у сфе-
рі забезпечення збереженості документів відбулося 1898 року, коли 
губернатором штату став аллен Д. кендлер (Allen Daniel Candler, 
1834–1910, губернатор штату Джорджія у 1898–1902 рр.). раніше він 
обіймав посаду Секретаря штату і добре був обізнаний із проблемами 
забезпечення збереженості документів. За його пропозицією 1902 року 
був створений офіс Хранителя документів штату і наступник кендле-
ра губернатор Джозеф Мерівезер Террелл (Joseph Meriwether Terrell, 
1861–1912 рр., губернатор у 1902–1907 рр.) призначив його на посаду 
хранителя. кендлер збирав документи по всій Джорджії, систематизу-
вав і описував їх, їздив до лондона виявляти і копіювати документи 
у британських архівах. у своєму першому звіті кендлер запропону-
вав створити Департамент архівів і історії у Джорджії, але Генеральна 
асамблея штату затвердила акт про заснування Департаменту 20 серп-
ня 1918 р., через 8 років після його смерті36. 

Непересічним також був внесок у заснування Департаменту істори-
ка ульріха боннелла Філліпса (Ulrich Bonnell Phillips, 1877–1934 рр.), 
автора двох найвідоміших праць з історії півдня Сполучених Шта-
тів: “American Negro Slavery” (американське негритянське рабство, 
1918 р.), “Life and Labor in the Old South” (життя і праця на Старо-
му півдні, 1929 р.). 1902 року вчений захистив докторську дисертацію 
“Georgia and State Rights” (Джорджія і права штату) і добре знався на 
офіційних документах штату. через це голова комісії публічних архі-
вів Г.в. Еймс запросив Філліпса укласти описи офіційних документів 
Джорджії. ось тоді Філліпс і виявив на горищах та у підвалах будин-
ків, де розташовувались урядові установи штату, пошкоджені щурами 
архіви. Філліпс обстежив усі архіви Джорджії і наполягав, щоб його 
повноваження були поширені на усі штаті півдня. він підготував звіт 
для американської історичної асоціації з аналізом архівів Джорджії, у 
якому підтримав ідею заснування Департаменту архівів і історії. вче-
ний просував ідеї експертизи цінності документів, їх систематизації і 
описування згідно з архівними принципами, вказував на необхідність 
підготовки спеціалістів-архівістів в університетах і призначення їх на 
посади керівників архівних установ37. 



217арХІвНа Справа За корДоНоМ

відома в СШа архівістка М.Г. брайєн вказувала на внесок докто-
ра історії люсіана ламара Найта (Lucian Lamar Knight, 1868–1933 рр.) 
у створення Департаменту архівів і історії Джорджії. 1913 року його 
призначили на посаду історика штату. Здійснивши аналіз архівних до-
кументів, Найт дійшов висновку, що Джорджія не має своєї історії за 
період 1785–1860 рр. і назвав цей період “безмовні роки Джорджії”. 
Найт очолив рух за створення архівного департаменту. у поєднанні з 
патріотичними товариствами Доньки американської революції і Союз 
доньок конфедерації Найт домігся заснування Історичної асоціації 
Джорджії у 1917 року і був призначений її першим директором. За-
вдяки зусиллям Історичної асоціації у штаті 1918 року був утворений 
Департамент архівів і історії38, і невдовзі Найт став його першим дирек-
тором (1919–1925 рр.)39.

1934 року до архіву Джорджії прийшла працювати Мері Гівенс 
брайєн (Mary Givens Bryan, 1910–1964, архівіст штату Джорджія у 
1951–1964, голова комітету з документів штатів Товариства американ-
ських архівістів, 1954–1957 рр., 15-й президент Товариства американ-
ських архівістів у 1959–1960 рр., автор численних наукових праць у 
галузі архівістики). М.Г. брайєн належить поістині колосальна праця 
“Comparative Study of State and U.S. Territorial Laws Governing Archives” 
(компаративне дослідження законів урядів штатів і територій про ар-
хіви, 1956 р.), у якій вчена зібрала, узагальнила, проаналізувала закони 
штатів у галузі архівів і архівної справи. брайєн, перебуваючи на різ-
них постах у Товаристві американських архівістів, готувала і публіку-
вала аналітичні звіти про розпорядження документами, мікрофільму-
вання, проблеми повернення документів до архівів тощо. після того як 
М. Г. брайєн стала архівістом штату Джорджії, вона розбудовувала ар-
хівний департамент і стала лідером у сфері забезпечення збереженості 
місцевих документів. вона стикалася з нездоланими проблемами: дах 
меморіального будинку “Rhodes Memorial Hall”, у якому тоді розміщу-
вався архів, протікав, і “по ньому бігали білки”. Х. Джонс писав, що 
будь-який інший архівіст просто не витримав би, але М. Г. брайєн не 
полишила жодного з своїх починань: вона підбирала мокрі і погризені 
білками документи і демонструвала їх своїм землякам. Її місія полягала 
у тому, щоб врятувати історію Джорджії. вона подорожувала штатом, 
роз’яснюючи, наскільки важливі архівні документи для історії і для 
майбутнього. вона соромила свій народ за його несумлінність і недба-
лість. Тож брайєн виконала свою місію, здобувши для спорудження 
нового будинку архіву 6 млн. дол. вона працювала вдень і вночі, як 
пише Х. Джонс, щоб побудувати “найпрекрасніший будинок архіву у 
всіх Сполучених Штатах”. Споруда архіву мала 9 поверхів наземних і 
5 підземних рівнів. колеги брайєн, жартуючи, називали архівний бу-
динок Джорджії “Mary Bryan Temple” (Храм Мері брайєн). вона пере-



арХІвНа Справа За корДоНоМ218

везла архівні колекції до нового 
будинку 1964 року і “найщасли-
віша архівістка у світі” нарешті 
переїхала сама до нового офісу, 
з видом на капітолій штату. від-
разу ж після переїзду колектив 
архіву наполіг, щоб М. Г. брайєн 
поїхала до лікарні, бо вчена по-
чувалася дуже хворою. Страш-
ний діагноз чекав на неї: гострий 
нефрит, від якого М. Г. брайєн 
померла того ж року40.

виступаючи на зустрічі То-
вариства американських архівіс-
тів у бостоні, штат Массачусетс, 
6 жовтня 1960 р., М. Г. брайєн 
оглянула розвиток американ-
ських архівів, починаючи від 
1930-х рр. і до 1960-х рр., порів-
няла ставлення до архівів мож-
новладців та розуміння ролі ар-
хівів у суспільстві. вона дійшла 
висновку про значні зміни у 
цих сферах і вказала на значний 
внесок Товариства американ-
ських архівістів та журналу “The 
American Archivist” у підвищен-

ня статусу архівів і архівної професії у СШа. брайєн зупинилась на 
проблемі взаємовідносин архівістів і менеджерів з управління докумен-
тацією і зазначила, що лише у співробітництві можна досягти успіху у 
реалізації загальної мети. вчена розглядала два поняття: “спеціаліст” як 
фахівець звуженої сфери і “генераліст” як функціонер широкого профі-
лю. Для архівної професії, вказувала вона, важливо бути спеціалістом, 
який може функціонувати як генераліст. З точки зору свого часу бра-
єн розглядала архіви майбутнього не лише як комплекси традиційних 
паперових документів, а й як кіно-, фото-, фоно-, машиночитаних та 
електронних документів. вчена вважала, що ера паперових документів 
добігає кінця і архівіст та менеджер повинні бути готовими працювати 
з будь-яким новим видом документів. Суттєву загрозу для світу брайєн 
вбачала у створенні атомної бомби, тому вона ставила перед архівіс-
тами завдання забезпечення збереженості комплексу життєво важли-
вих документів. усі порушені питання М.Г. брайєн як керівник архіву 
штату розглядала у контексті діяльності архівів і потреб забезпечення 

М. Г. брайєн – директор Департаменту 
архівів і історії штату Джорджія

у 1951–1964 рр.,  голова комітету 
з документів штатів Товариства 

американських архівістів
у 1954–1957 рр., 15-й президент 

Товариства американських архівістів
у 1959-1960 рр.,  автор численних 

наукових праць у галузі архівістики
(Harry S. Truman Library – 62-733-31 – 

http://www.trumanlibrary.org/photographs/
view.php?id=32211 )
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збереженості документів з історії штатів і округів. вона підкреслювала, 
що “місцева історія є мініатюрою американської історії”, а минуле є 
прологом майбутнього41.

Сучасний архів Джорджії зберігає 20 тис. книг і 260 млн. доку-
ментів. Найбільш ранній документ датується 1733 роком. 2012 року 
Генеральна асамблея штату Джорджія ухвалила рішення про переда-
чу архіву штату Джорджія до університетської системи штату. при-
чиною такого рішення була неспроможність штату забезпечувати нор-
мальне фінансування архіву. про передачу архіву 18 жовтня 2012 року 
засобам масової інформації повідомили губернатор штату Натан Діл 
та Секретар штату брайєн кемп42. разом із архівом у підпорядкування 
університетській системі було передано й бібліотеку штату. отже, від 
2013 року архів штату Джорджія підпорядковується комісії регентів 
університетської системи Джорджії43. комісія була створена 1931 року, 
на даний час до її складу входить 19 членів. вона наглядає за 31 коле-
джом та університетом, розташованими на території штату Джорджія, а 
з 2013 року за архівом штату та Системою публічних бібліотек штату44. 

Історія колекції Історичного товариства північної кароліни бере 
початок від січня 1844 р., коли Девід лоурі Свейн (David Lowry Swain, 
1801–1868, губернатор північної кароліни у 1832–1835 рр.), на той час 
президент університету північної кароліни, заснував Історичне това-
риство. у заяві про започаткування Товариства вказувалось, що його 
мета полягає у “збиранні, систематизації і зберіганні в університеті… 
копій кожної книги, брошури, газети, опублікованих у штаті з часу ви-
никнення друку на його теренах у 1749 р.; усіх книг, опублікованих 
за межами штату, у власній або іноземних країнах, з історії каролі-
ни, і особливо, всіх урядових та інших документів, паперів, утворених 
у штаті…”45. публікація документів органів влади і установ штату у 
північній кароліні почалася від 1751 року. Найбільшими накладами 
були видані документи губернаторів, звіти скарбників, аудиторів, ге-
неральних атторнеїв, які увійшли до серії “Public Documents” (публіч-
ні документи). З 1831 року розпочалася публікація серії “Legislative 
Documents” (Законодавчі документи). публікувались також геологіч-
ні огляди, документи департаментів сільського господарства, освіти, 
бюро статистики тощо46. 

у першому звіті Товариства за 1845 рік вказано, що на зберіган-
ні знаходилось 32 друкованих видання та 11 колекцій манускриптів. 
Серед книг: журнали законодавчих зборів штату, закони, газети, ма-
нускрипти колоніального і революційного періодів. після Громадян-
ської війни (1861–1865 рр.) та смерті Д.л. Свейна діяльність універ-
ситету та Товариства призупинилась. Нове Історичне товариство було 
організовано 1875 року з ініціативи президента університету кемпа 
п. беттла (Kemp P. Battle, 1831–1919). Мета діяльності Товариства 
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залишилась попередньою: збирання “книг, манускриптів, паперів і 
пам’яток історії…, що стосуються історії штату”. Значний внесок у 
збирання і зберігання колекції зробили бібліотекарі університету лью-
іс раунд уілсон (Louis Round Wilson, 1876–1979, бібліотекар з 1901 р.), 
Мері ліндсей Торнтон (Mary Lindsay Thornton, ?–?), уільям С. пау-
елл (William S. Powell, 1891–1973, бібліотекар з 1917 р.) та Хьюстон 
Г. Джонс (Houston G. Jones, 1924 p.н. – нині ще працює в університеті, 
бібліотекар з 1974 до 1993 р.). За даними, наведеними у.п. уічардом, 
на 1918 рік у бібліотеці налічувалось понад 10 тис. томів різних видань 
і документів, а до 1993 року загальний обсяг колекції зріс до 226180 
найменувань книг, документів, мап, звукозаписів, мікрофільмів тощо47. 

1903 року з метою забезпечення збереженості цінних історичних 
документів округів у північній кароліні засновано Історичну комісію 
штату, яку по черзі очолювали видатні архівісти СШа: р. Д. в. кон-
нор (R. D. W. Connor, згодом 1-й архівіст СШа) та а. р. Ньюсом 
(A. R. Newsome, згодом 1-й президент Товариства американських ар-
хівістів). 1907 року функції комісії були поширені на будь-які офіційні 
документи органів влади штату, округів, міст48.

альберт рей Ньюсом (Albert Ray Newsome, 1894–1951, 1-й пре-
зидент SAA у 1936–1939 рр.) народився у Машвіллі, штат північна 
кароліна, 4 червня 1894 р. у родині річарда клайда та Джулії росс 
Ньюсомів. після закінчення університету північної кароліни на чепел 
Хілл (1915) працював учителем у публічній школі. у 1919 р. а.р. Нью-
сом став викладачем на факультеті історії бессі Тіфт коледжу (Bessie 
Tift College) у штаті Джорджія. За чотири роки захистив дисертацію в 
університеті штату Мічиган та повернувся до університету північної 
кароліни як асистент професора Департаменту історії. 

1926 року Ньюсом став секретарем Історичної комісії північної 
кароліни. На цій посаді вчений приділив значну увагу прийняттю і 
впровадженню архівного законодавства штату, підготовці архівних 
довідників, редагуванню і виданню журналу “North Carolina Historical 
Review”. 1932 року Ньюсом розробив інструкцію для місцевих поса-
довців з упорядкування та організації зберігання документів установ 
“The preservation of local archives: a guide for public officials” (Збережен-
ня місцевих архівів: керівництво для публічних посадових осіб)49. 1935 
року вчений повернувся до університету північної кароліни, де очо-
лив Департамент історії та викладав американську історію до 1951 р.

1 липня 1935 року секретарем Історичної комісії штату північ-
на кароліна став крістофер чарльз кріттенден (Christopher Charles 
Crittenden, 1902–1969). кріттенден був головним редактором журна-
лу “North Carolina Historical Review”, секретарем літературної і істо-
ричної асоціації штату. у 1940–1942 рр. к. кріттендена обрано 1-м 
президентом американської асоціації історії штатів і округів; 1944–
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1945 рр. – 9-м віце-президентом, 
1947–1949 рр. – 6-м президен-
томТовариства американських ар-
хівістів; протягом 1946–1947 рр. 
та 1950–1954 рр. вчений входив 
до складу ради Товариства аме-
риканських архівістів. під його 
керівництвом комісія була пере-
йменована на Департамент архі-
вів і історії (архів так називався у 
1943–197250) та збільшено її штат 
з 8 до 135 осіб (таке збільшення 
штату пояснюється тим, що то 
були роки “Нового курсу”* і до 
роботи в архівах залучалась зна-
чна кількість безробітних істо-
риків); законом про збереження 
публічних документів “An Act to 
Safeguard Public Records in North 
Carolina” (1935) впроваджено про-
грами управління документацією 
в установах, музейні та охорони 
культурних ресурсів програми51. 
1968 р. к. кріттенден перевів свій 
архів до нового будинку і обійняв посаду помічника директора через 
стан здоров’я52.  

під керівництвом кріттендена у північній кароліні було реалізова-
но два значних проекти. перший з них – проект адміністрації громад-
ських робіт “Historical Records Survey”. північна кароліна, як зазначає 
Х. Г. Джонс, була єдиним штатом, який зміг опублікувати усі укладені 

* “Новий курс” (New Deal) – назва політики, що реалізовувалась адмі-
ністрацією президента Ф. Д. рузвельта для виходу СШа з економічної кризи 
“велика депресія”. включала ряд законодавчих і адміністративних реформ у 
фінансовій, промисловій, соціальній сферах, сільському господарстві тощо. 
розрізняють два етапи “First New Deal” (1933–1934 рр.) та “Second New Deal” 
(1935–1938 рр.). вважається, що другий етап, спрямований на підтримку 
трудових союзів, широку програму працевлаштування безробітних, був більш 
ліберальним. програми “Нового курсу” були закриті у 1942–1943 рр. рішенням 
конгресу, у той час коли сам Ф. Д. рузвельт був цілком зайнятий вирішенням 
воєнних проблемам / иванов С. В. Социальные программы “Нового курса” в 
СШа: политика, законодательство, управление. автореф. канд. ... юр. наук: 
12.00.01. – Саратов, 1982. – 18 с.; Коломойцев В. Е. Формування ідеології 
“нового курсу” президента СШа Ф. Д. рузвельта. – луганськ: вид-во 
Східноукраїнського державного університета, 1997. – 43 с. 

альберт рей Ньюсом,
Секретар Історичної комісії

північної кароліни,
1-й президент Товариства 
американських архівістів

(Федерація історичних товариств 
північної кароліни [Електронний 

ресурс] // режим доступу: http://www.
fnchs.org/fund/newsome-award.htm
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у ході проекту описи документів 
округів. На проекті працювало 
більше сотні співробітників. крім 
укладання описів, вони займались 
систематизацією документів в 
установах округів. 

Другий проект з мікрофіль-
мування документів був започат-
кований разом із Генеалогічним 
товариством Юта. перша фаза ре-
алізації мікрофільмування забрала 
сім років. За даними, наведеними 
Х.Г. Джонсом 1986 р., у період з 
1959 р. по 1984 р. в архіві північ-
ної кароліни було мікрофільмо-
вано 55 млн. аркушів документів 
110376 справ, що склало 47873 
роликів мікрофільмів. На полови-
ну цих мікрофільмів з негативів 
були виготовлені позитивні копії 
для користування.

З 1951 року Генеральною 
асамблеєю у штаті прийняте за-
конодавство для започаткування 
програми архівів і управління до-
кументацією в округах. Зміни до 
нього внесено 1961 року. Метою 
програми було: укладання описів 

і переліків документів зі строками зберігання; реставрація пошкодже-
них документів за допомогою ламінатора “Barrow” та їх підшивка у 
томи; знищення нецінних документів та відбір і передача до архіву 
оригіналів документів постійної цінності; мікрофільмування усіх до-
кументів постійної цінності, створення спеціального сховища для збе-
рігання негативів; надання професійної допомоги персоналу установ 
у сфері управління документацією. перша фаза проекту замість семи 
запланованих років продовжувалась одинадцять з половиною років. 
у 1971 році останній округ завершив передачу своїх документів на 
зберігання до архіву. Тож початок другої фази, а саме впровадження 
программ управління документацією в установах округів, збігся з по-
чатком комп’ютерізації, що знову негативно відбилось на роботі із до-
кументами в округах.

у результаті реалізації програми архівів і управління документа-
цією в округах були опубліковані описи на рекорд-групи документів 

крістофер кріттенден, 
Секретар Історичної комісії штату 
північна кароліна у 1935–1968 рр.,

 1-й президент американської асоціації 
історії штатів і округів; 

9-й віце-президент (1944–1945 рр.), 6-й 
президент Товариства американських 

архівістів (1947–1949 рр.),
біля нового будинку Департаменту 
архівів і історії північної кароліни

(http://www.history.ncdcr.gov/centennial/
photo-gallery/photos/ah-bldg-crittenden.jpg)
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усіх округів; документи, які потребували ремонту, були ламіновані та 
підшиті; укладені переліки зі строками зберігання; документи постій-
ної цінності мікрофільмовані, для зберігання оригіналів і негативів мі-
крофільмів створено окрімі сховища; Департамент архівів і історії став 
відігравати важливу роль у роботі з документами в органах влади та 
установах округів53. Для ламінування документів, фізичний стан яких 
був загрозливим, використовувався ламінатор “Barrow”. було заламі-
новано 1335778 аркушів пошкоджених документів округів, і вони були 
підшиті у понад 3100 томів. До архіву на зберігання від 100 округів 
штату, було передано понад 5 тис. томів та декілька тисяч оригіналів 
окремих документів. округи створили мікрофільми на свої документи 
і передали до сховища 53720 роликів мікрофільмів.

Х. Джонс зазначав, що на ефективність реалізації програми архівів 
та управління документацією округів негативно вплинуло перетворен-
ня Департамента архівів і історії на відділ і його підпорядкування но-
вому політично керованому Департаменту культурних ресурсів54.

Значний внесок у розвиток архівної справи не лише у північній 
кароліні, а у Сполучених Штатах в цілому, зробив Хьюстон Гвінн 
Джонс (Houston Gwynn Jones, 1924 р. н.). Нині Х. Г. Джонс є почес-
ним куратором колекції Історичного товариства північної кароліни і 
почесним професором історії університету північної кароліни на че-
пел Хілл. Свого часу Джонс був архівістом штату північна кароліна 
і директором Департаменту архівів і історії (1956–1974 рр.). Джонсом 

Мікрофільмування документів у суді округу Джонстоун (Johnston), 
штат північна кароліна.

крайній зліва видатний американський вчений Ернст познер, 
поряд з ним архівіст штату Хьюстон Джонс

(Jones G. H. Clio in the Courthouse: North Carolina’s Local Records Program
at Age Twenty-Five // American Archivist. – 1986, Winter. – Vol. 49, № 1. – р. 43).
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впроваджено найефективнішу у СШа програму архівів і управління 
документацією55. просуваючи рекордз-менеджмент у СШа, Джонс 
підготував і опублікував у журналі Міжнародної ради архівів статтю 
“State archival-records management programs in the United States” (про-
грами управління архівами і документацією у штатах СШа)56, якою 
намагався привернути увагу ради бібліотечних ресурсів до виділення 
гранту Товариству американських архівістів для обстеження архівів і 
управління документацією у штатах СШа. у 1962–1963 роках на ко-
шти цього гранту видатний американський учений Ернст Максиміліан 
познер об’їхав усі штати СШа і відвідав їх архіви, підготував непере-
січного значення книгу “American State Archives” (архіви американ-
ських штатів)57, яка мала значний вплив на удосконалення архівного 
законодавства і впровадження програм управління документацією в 
цілому по країні. Товариство американських архівістів 1964 року на-
городило Джонса відзнакою за видатну службу, він є єдиним, хто двічі 
отримав приз імені у.Г. ліланда. у 1968–1969 рр. Джонс був прези-
дентом Товариства американських архівістів58. На цьому посту Джонс 
став одним із тих, хто започаткував перший рух за незалежність Націо-
нального архіву СШа. він увійшов до об’єднаного комітету зі статусу 
Національного архіву, а 1969 року опублікував книгу “The Records of 
a Nation: Their Management, Preservation and Use” (Документи нації: їх 
менеджмент, зберігання і використання)59, у якій обґрунтував необхід-
ність відновлення статусу Національного архіву СШа як незалежного 
органу виконавчої гілки влади. 1994 року Джонс організував і провів 
конференцію істориків і архівістів, присвячену 150-річчю з дня засну-
вання Історичної колекції північної кароліни. конференція була при-
свячена ранній історії історичних товариств та архівів60. перу Джонса 
належить значна кількість праць з історії історичних товариств, пів-
нічної кароліни, історії архівів СШа61.

Наступником Джонса на посаді архівіста штату став аллекс пет-
терсон. обидва архівісти у Другу світову війну служили у військово-
Морському флоті СШа. Двадцять років поспіль петтерсон був поміч-
ником Джонса, а після відставки Джонса очолив Департамент архівів 
і історії. петтерсон спрямував діяльність Департаменту на допомогу 
установам штату у сфері управління документацією, розробку перелі-
ків документів зі строками зберігання, інформаційне забезпечення ді-
яльності органів влади і установ, перегляд і удосконалення архівного 
законодавства штату62. 

На даний час архів штату є частиною відділу архівів і документів 
управління архівів і історії Департамента культурних ресурсів63. 

у південній кароліні Генеральна асамблея ще 1694 р. прийня-
ла “An Act for the better and more certain keeping and preserving of old 
registers and Publique Writing of this part of the Province” (Закон для кра-
щого і більш повного обліку і збереження старих реєстрів і публічних 
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документів цієї частини провінції), у якому йшлося про забезпечення 
збереженості документів органів влади у провінції. 1706 року був при-
йнятий “An Act for the Establishment of Religious Worship in this Province, 
according to the Church of England” (Закон про організацію релігійного 
поклоніння у цій провінції відповідно до Церкви англії), який вимагав 
акуратно і точно вести записи про народження, шлюби і смерті гро-
мадян, час від часу перевіряти книги, призначати осіб, відповідальних 
за їх збереження. Закони, в яких йшлося про роботу з документами та 
забезпечення їх збереженості, приймались Генеральною асамблеєю: у 
1719–1720 рр. про запобігання викраденням і зловживанням публічни-
ми документами; 1800 р. про виділення коштів для здійснення індексу-
вання архівних документів; 1804 р. про збереження судових документів 
району (згідно з розподілом системи органів юстиції у 1768–1868 рр. 
південна кароліна була поділена на райони, 1783 р. райони були під-
порядковані округам, 1799 р. окружні суди ліквідовані, тому й був при-
йнятий Закон про забезпечення збереженості судових документів); у 
грудні 1818 р. Генеральна асамблея прийняла резолюцію про виділен-
ня коштів для копіювання і упорядкування картографічних докумен-
тів (1825 р. був опублікований атлас південної кароліни); упродовж 
1818–1836 рр. були виділені кошти для упорядкування і систематизації 
документів в офісі Секретаря штату та Сенаті. 1836 року видавництво 
“Harper Brothers” з Нью-йорку опублікувало двотомник б.р. керрол-
ла (B. R. Carroll) “Historical Collections of South Carolina” (Історичні 
колекції південної кароліни). Це спонукало Генеральну асамблею з 
наступного року розпочати виділення коштів на видання історичних 
праць і збірників документів. 1845 року Генеральна асамблея найняла 
Томаса Фріна (Thomas Frean, 1793–1861) та роберта к. пінкні (Robert 
Q. Pinckney) для копіювання документів штату. Т. Фрін, який за основ-
ною посадою був генеральним землеміром штату, також виконував ро-
боту з укладання індексів до збірок документів про землі чарльз Тауну 
та інших видань64. у 1853–1857 рр. роберт уілсон Гіббс (Robert Wilson 
Gibbes, 1809–1866) видав декілька томів “Documentary History of the 
American Revolution” (Документальна історія американської револю-
ції)65. 

1855 року Генеральна асамблея прийняла Закон про визнання Іс-
торичного товариства південної кароліни, створеного у чарльстоні 
2 червня того ж року, а наступного – виділила 500 дол. на реалізацію 
програми публікацій колекції Товариства66. Історичне товариство пів-
денної кароліни стало правонаступником спеціального комітету біблі-
отечного товариства чарльстону, утвореного 11 червня 1833 р. з метою 
збирання документів з історії південної кароліни67.

відповідно до резолюції Генеральної асамблеї південної кароліни 
1849 р. губернатор штату призначив спеціальних агентів для “збиран-
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ня, систематизації і індексування документів, які відносяться до коло-
ніальної і революційної історії південної кароліни”. Такі документи 
були виявлені у Сенаті та палаті представників, офісах Секретаря 
штату, Скарбника і Генерального контролера. у середині 1850-х рр. 
у Генеральній асамблеї було порушене питання про спорудження у 
колумбії будинку для зберігання документів, але через непорозуміння 
з виділенням землі, проектуванням споруди ця ідея так і залишилась 
на ті часи нереалізованою68. Натомість у чарльстоні* ще 1822 р. було 
побудоване пожежобезпечне сховище для зберігання архівних доку-
ментів, яке 1973 р. визнано пам’яткою архітектури, реконструйоване 
2002 р. Саме в ньому нині розташовується Історичне товариство пів-
денної кароліни69. 

у вересні 1862 р. конвенція громадян південної кароліни ухва-
лила рішення про призначення агента для складання списку солдат 
конфедерації від південної кароліни із зазначенням місць їх служби, 
батальйонів, місць і причин смерті тощо. На цю роботу був найнятий 
професор уільям Джеймс ріверс (William James Rivers, 1822–1909) з 
коледжу південної кароліни. До 1868 р. він склав списки, зазначив по-
над 12 тис. імен загиблих солдат армії конфедерації. 31 січня 1882 р. 
Генеральна асамблея прийняла акт, згідно з яким ад’ютант і Гене-
ральний інспектор повинні були зазначити імена всіх військовослуж-
бовців армії конфедерації із детальною інформацією про кожного, а 
також складати історичні довідки на кожний військовий підрозділ. у 
1893 р. генералу армії конфедерації, юристу і політику Джозефу бре-
верду кершоу (Josepf Brevard Kershaw, 1822–1894) була доручена під-
готовка списків військовослужбовців армії конфедерації до публікації. 
Їх планували видати накладом 6 тис. примірників, але робота так і не 
була завершена на той час70. 

1891 року у південній кароліні засновано комісію публічних до-
кументів, мета якої спочатку вбачалась у виявленні документів з істо-
рії південної кароліни в архівах великобританії і лише згодом увагу 
комісії привернули численні документи місцевих установ. Штат навіть 
збирався створити архів на кшталт паблік рекорд офісу (British Public 
Record Office, Національний архів) у великобританії. комісія публіч-
них документів рекомендувала створити постійно діючу Історичну 
комісію штату, що й було зроблено відповідно до акту Генеральної 
асамблеї від 27 грудня 1894 р. Головою Історичної комісії став гу-
бернатор штату, членами Секретар штату, керівники департаментів та 
інші посадові особи. оскільки робота комісії була не надто успішною, 
її реорганізовували у 1905 та 1915 рр.71 

* Місто чарльстон – адміністративний центр округу чарльстон, південна 
кароліна. Це місто не слід плутати із м. чарльстон, столицею штату Західна 
вірджинія.
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александер Семюел Саллі 
(Alexander Samuel Salley, 1871–
1961) долучився до складу комісії 
1899 року та відразу став її секре-
тарем, скарбником, бібліотекарем 
і редактором журналу з генеало-
гії та історії південної кароліни 
“The South Carolina Historical and 
Genealogical Magazine”. Історик 
ч. Х. лессер зазначав, що в ті роки 
в історичних товариствах пра-
цювали люди, які мали не лише 
вищу освіту, а отримали рhD або 
професорське звання. Саллі ж, 
насправді, не мав жодної освіти, 
його вчителями були старі офіце-
ри з армії конфедератів та кон-
гресмен уільям Елліот (William 
Elliott, 1838–1907), у якого моло-
дий Саллі працював секретарем у 
1895–1896 рр.. південна історич-
на асоціація була утворена 1896 р. 
у вашингтоні, разом із професій-
ними істориками до неї увійшов і 
Саллі. у числі інших до асоціації входив Томас оуен з алабами; Саллі 
і оуен стали гарними друзями ще у вашингтоні72.

 Як пиcав ч. Х. лессер, Історичне товариство південної каролі-
ни тих часів більше нагадувало джентельментський клуб із 60 чле-
нів і неоплачуваним штатом співробітників73. 1902 року Генеральна 
асамблея штату доручила Секретарю штату збирати і зберігати усі 
офіційні документи, виділити для цього приміщення та призначити 
працівника для систематизації, каталогізації і укладання індексів цих 
документів. більшість членів законодавчих зборів просила призначити 
на цю посаду а.Саллі, але Секретар штату призначив р. М. Маккоуна 
(R. M. McCown, у 1907–1908 рр. був Секретарем штату), хоча місцева 
преса вже тоді називала його “політичним пройдисвітом”. 1903 року 
кількість членів Історичного товариства південної кароліни збільши-
лась до 238 осіб, але з документами Саллі працював фактично сам, як 
він писав в одному із звітів, без світла і опалення у маленькій кімна-
ті, намагаючись привести у порядок документи, залишені у хаосі після 
Громадянської війни. його заробітна плата складала 300 дол. на рік, 
тому він підробляв генеалогічними дослідженнями, журналістикою і 
продавав старі газети і журнали. у 1903–1904 рр. Саллі щотижня пу-

александер Семюель Саллі,
Директор Департаменту архівів і історії

південної кароліни у 1905–1949 рр.
(Lesser Charles H.A History of the South 
Carolina Department of Archives & His-

tory, 1905–1960. – South Carolina Depart-
ment of Archives & History. –

Columbia, South Carolina. - 2009. – р. 4).
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блікував у “Sunday News” тексти історичних документів (коли його 
просили написати історичний огляд у нарративному стилі, він завжди 
відмовлявся)74. 

о. Саллі був членом комісії публічних архівів американської істо-
ричної асоціації. після заснування Департаменту архівів і історії в ала-
бамі він заявив, що тисячі документів у колумбії псуються, тому штат 
повинен заснувати “пристойну бібліотеку”, передати туди історичні до-
кументи і призначити працівника для їх систематизації і описування. у 
січні 1904 р. Саллі висунув перед Генеральною асамблеєю штату ідею 
створення Департаменту, вимагав призначити архівіста штату, асигну-
вати 15 тис. дол. і передати розосереджені по департаментах документи 
до архіву. він надрукував повний текст Закону алабами про заснуван-
ня Департаменту архівів і історії та лист Т. оуена, у якому той захи-
щав ідею створення аналогічного Департаменту у південній кароліні. 
Згодом до Саллі приєдналися ще декілька осіб: член Історичної комісії, 
журналіст Фітц Хью МакМастер (Fitz Hugh McMaster, 1867–?), юрист і 
антиквар Генрі огастус Міддлтон Сміт (Henry Augutus Middleton Smith, 
1853–1924), найстаріший член та президент Історичного товариства 
південної кароліни, юрист із чарльстону Джозеф уолкер барнвелл 
(Joseph Walker Barnwell, 1846–1930). 4 січня 1905 р. Сміт оприлюднив 
проект Закону південної кароліни про заснування Департаменту ар-
хівів і історії75, 11 січня 1905 р. він був затверджений рішенням Гене-
ральної асамблеї, а 20 лютого 1905 р. підписаний губернатором штату. 
Щоправда, асигнування для спорудження будинку архіву не були ви-
ділені, а зарплата архівіста зменшена з 1,2 тис. дол. на рік до 1 тис., 
але Департамент був створений, і з шести претендентів а. Саллі був 
обраний його головою76. На цій посаді він працював до 1949 р.

а.Саллі розпочав свою редакторську діяльність 1906 р. з видан-
ня “Journal of the General Assembly of South Carolina, March 26, 1776 – 
April 11, 1776” (журнал Генеральної асамблеї штату). в подальшому 
він видав журнали за 1671–1675, 1692–1708 (за цей період – у 16 то-
мах), 1734–1735, 1765 рр. Джерела з раннього колоніального періоду 
були підготовлені і опубліковані за 1910–1915 рр.: “Warrants for Lands 
in South Carolina, 1672–1711” (ордери на землі південної кароліни), 
“Commissions and Instructions from the Lords Proprietors of Carolina to 
Public Officials in South Carolina, 1685–1715” (Документи лорда-власни-
ка і призначених ним посадових осіб), “Journal of the Commissioners of 
the Indian Trade of South Carolina, September 20, 1710 – April 12, 1715” 
(журнал уповноважених по торгівлі з індіанцями); п’ять томів “Records 
in the British Public Record Office Relating to South Carolina, 1663–1710” 
(Документи британського паблік рекордз офісу з історії південної 
кароліни за 1663–1710 рр.) та інші. Дж. Фр. Джеймсон, перебуваючи 
1909 р. на посаді редактора журналу американської історичної асоціа-
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ції “American Historical Review”, визнав Саллі як найбільш компетент-
ного редактора колоніальних документів кароліни. Джеймсон запросив 
Саллі бути редактором тому, присвяченого південній кароліні, серії 
“Original Narratives of Early American History” (оригінальні нарративи 
ранньої історії америки), яка видавалась асоціацією. Цей том побачив 
світ 1911 р. і був двічі перевиданий (1930, 1967). 

1908 року а.Саллі уклав перший том списків 3-го корпусу ар-
мії конфедератів південної кароліни “Tentative Roster of the Third 
Regiment, South Carolina Volunteers, Confederate States Provisional 
Army”. Дж. Фр. Джеймсон порадив йому дістати фотокопії оригіналів 
списків у військовому департаменті СШа. Зробити фотокопії Саллі 
зміг тільки 1912–1918 рр., після того, як Генеральна асамблея виді-
лила асигнування для публікації списків. перший том на 783 сторінки 
побачив світ 1913 р., п’ятий – 1930 р. Згодом а. Саллі розпочав ро-
боту зі систематизації, індексування і публікації документів з історії 
американської революції (1775–1783). він систематизував солдатські 
ваучери (документи по оплаті жалування солдатам) за алфавітом і за 
перший рік роботи зміг сформувати тільки 3 тис. справ. 1910 року він 
отримав фінансування і найняв помічника для каталогізації документів 
періоду революції. 1912–1913 рр. Департаментом було видано два томи 
журналів уповноважених військово-Морського Флоту від південної 
кароліни “Journal of the Commissioners of the Navy of South Carolina” 
(October 9, 1776 – March 1, 1779; July 22, 1779 – March 23, 1780).

З приходом до влади у південній кароліні губернатора коула лі-
вінгстона бліза (Cole Livingston Blease, 1868–1942, губернатор у 1911–
1915 рр.) для а.Саллі розпочалися важкі роки виживання. пізніше він 
так прокоментував цей період: “чи вони зупинили б мою зарплату чи 
ні, я збирався залишатися в офісі і виконувати так багато як тільки 
зміг би без фінансування”77. Ще 1909 р. Саллі писав, що втрачає зір 
і здоров’я на роботі, але виконує її тому, що любить, бачить користь 
від своєї праці та відчуває покликання до виконання цих обов’язків. 
під час суперечки із губернатором блізом Саллі заявив, що готовий 
продовжувати виконувати роботу в архіві, використовуючи свої власні 
збереження. у перегонах із губернатором Саллі переміг: йому вдалося 
уникнути політизації діяльності Департаменту і історичної комісії при 
ньому та провести через Генеральну асамблею акт про новий склад 
комісії (1915). До неї увійшли чотири професори історії з коледжів 
штату, представник Союзу ветеранів конфедерації і один представник 
Історичного товариства південної кароліни. 1918 року у віці 47 ро-
ків Саллі одружився з 36-річною вчителькою музики Гаррієт Грешем 
Мілледж (Harriet Gresham Milledge, 1882–?), походженням із знамени-
тих родин Джорджії. З цього приводу він зауважував, що вимушений 
був так надовго відкласти своє одруження, бо не міг переконати дівчат 
чарльстона, що архівіст може бути підходящим чоловіком.
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проблеми із приміщенням для зберігання документів Департамен-
ту почалися 1913–1915 рр. з отриманням значної кількості матеріалів 
Генеральної асамблеї та офісу губернатора. Дві підвальні кімнати без 
вентиляції і протипожежного захисту були завалені цими документами. 
у той час Саллі працював все ще сам і був перевантажений збиран-
ням, розміщенням на полицях, упорядкуванням, каталогізацією і дру-
куванням документів штату, він також щоденно відкривав архів для 
публічних відвідувань. 1919 року Саллі порушив питання перед губер-
натором штату річардом Маннінгом Джефферісом (Richard Manning 
Jefferies, 1889–1964, губернатор у 1942–1943 рр.) про спорудження ме-
моріального будинку, присвяченого ветеранам першої світової війни, 
в якому міг би розташуватися архів штату. прийнятий цього року акт 
Генеральної асамблеї передбачав асигнування 100 тис. дол. для спору-
дження архіву, проте ці кошти так ніколи й не були виділені. З часом 
було утворено фонд, але він зібрав менше чверті потрібної суми, поло-
вина її була втрачена через крах банківської системи у період великої 
депресії. То ж Саллі намагався діставати кошти будь-якими шляхами. 
1929 року він продав у Галереї андерсона у Нью-йорку за 9,5 тис. дол. 
документ з підписом Томаса лінча (1749–1779), який другим розпи-
сався під Декларацією Незалежності. 1934 року з дозволу Генеральної 
асамблеї Саллі продав її анульовані печатки, що також принесло неве-
ликі кошти для будівництва. у середині періоду великої Депресії Саллі 
був вимушений продати інші автографи Томаса лінча, щоб придбати 
обладнання для архіву. пізніше він прокоментував це так: “Я б не про-
дав нізащо, але я не міг отримати кошти іншим шляхом, щоб зберегти 
мільйони цінних документів, які ми маємо тут, які я надіявся зробити 
доступними для студентів-істориків”78. 1932 року Саллі переконав гу-
бернатора штату Ібру чарльза блеквуда (Ibra Charles Blackwood, 1878–
1936, губернатор у 1931–1935 рр.) та комісію з будівництва звернутися 
за грантом до федеральної адміністрації громадських робіт (PWA), яка 
виділила 32,2 тис.дол. Нарешті у листопаді 1935 р. будівництво було 
завершене і архів переїхав у новий будинок.

переїзд до нового будинку сприяв тому, що 1935 р. Саллі розпочав 
перевозити документи з підвалів і горищ різних департаментів штату 
до архіву. Головною перешкодою залишалась відсутність працівників 
в архіві. 1938 року перед законодавчими зборами штату було пору-
шене питання про виділення 25 тис. дол. для придбання обладнання 
і найму співробітників і хоча цей запит не був задоволений негайно, 
він допоміг додатково обстежити усі сховища, де знаходились доку-
менти штату. 1940 року впливовий сенатор того періоду Едгар Еллан 
браун (Edgar Allan Brown, 1888–1975) наполягав на передачі до архі-
ву документів законодавчих органів влади, тому добився виділення 
2 тис. дол. для залучення тимчасових працівників до роботи в архіві. 
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Маючи приміщення і штати, Саллі пришвидшив роботу з упорядку-
вання документів законодавчих і виконавчих органів. у своєму звіті 
за 1942–1943 рр. він доповів про використання такої кількості тек для 
підшивки документів, що для їх придбання довелося двічі звертатися за 
виділенням коштів. 1945 року більшість документів була впорядкована 
і доступна для використання (опрацьовано 15 тис. документів). проте, 
відсутність відповідної архівної освіти у Саллі вплинула на прийняття 
ним помилкового рішення: документи не упорядковувались за “прин-
ципом походження”, а формувались відповідно до бібліотечних мето-
дів систематизації у серії за тематикою (індіанські справи, комунальне 
господарство, товариства, освіта, військові справи). 1964 р. Ернст по-
знер у своїй фундаментальній праці “American State Archives” (архі-
ви американських штатів)79 поставив перед архівами штатів завдання 
пересистематизації колекцій, сформованих без дотримання “принципу 
походження”. Тому у 1970–1980-і рр. так звані “Зелені файли” (назва 
походить від пофарбованих у зелений колір кабінетів, в яких докумен-
ти законодавчих і виконавчих органів штату періоду 1800–1877 рр. 
були розміщені після упорядкування) були пересистематизовані від-
повідно до “принципу походження” і каталогізовані, проведенню цих 
робіт сприяла комп’ютеризація архіву80.

а. Саллі неодноразово ставав мішенню для нападок з боку своїх 
опо нентів. у часи реалізації “Нового курсу” президента Ф. Д. руз-
вельта в архівній галузі (1935–1942) проти Саллі різко виступили Енн 
кінг Грегорі (Anne King Gregorie, 1887–1960) та роберт л. Мерівезер 
(Robert L. Meriwether, 1919–1958). Суть конфлікту полягала у боротьбі 
за право зберігання і розпорядження офіційними та історичними доку-
ментами штату південна кароліна. Суперечки виникали про тип уста-
нови, уповноваженої на зберігання документів (бібліотека чи архів), 
методів систематизації документів тощо. а.Саллі, незважаючи на не-
стачу освіти і професійні помилки, завжди був прибічником незалеж-
ної структури – архівного департаменту штату. Мерівезер і Грегорі, які 
представляли університет південної кароліни, наполягали на уповно-
важенні бібліотеки на зберігання документів штату, спочатку універ-
ситетської (засновником якої був Мерівезер), а потім бібліотеки штату 
(першим директором якої також був Мерівезер). 

у період 1936–1941 рр. Енн к. Грегорі, професор історії універси-
тету, очолила проект з описування історичних документів “Historical 
Records Survey, HRS”, який був частиною широкомасштабного проекту 
федеральної адміністрації громадських робіт. Цей проект передбачав 
упорядкування документів та укладання на них описів і індексів у кож-
ному штаті за рахунок фінансування з федерального бюджету і силами 
безробітних. у проекті у південній кароліні брало участь 130 безробіт-
них, але більшість з них не мала жодної уяви про роботу з архівними 
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документами, тому укладання описів і упорядкування документів стали 
для Грегорії “gargantuan task” (“завданням, яке міг би виконати тіль-
ки велетень Гаргантюа”). На момент закриття проекту були створені 
і опубліковані описи тільки 14 з 46 округів штату. у межах проекту 
Мерівезер та Грегорі ініціювали прийняття 30 квітня 1937 року акта 
про передачу документів з окружних установ штату до університет-
ської бібліотеки. Мерівезер хотів провести через асамблею положення 
про знищення деяких документів через побоювання, що його бібліоте-
ка може потонути у “документальному смітті”, для зберігання якого він 
не мав ані грошей, ані приміщення, ані співробітників. Саллі запобіг 
уведенню цього положення до акта.

1938 року Грегорі намагалась ініціювати мікрофільмування вели-
ких серій документів як колоніального, так і періоду штату, але у її роз-
порядженні не було ні обладнання, ні коштів для проведення цих робіт. 
Натомість а. Саллі запросив чарльза у. паапа (Charles W. Paape) з Ілі-
нойсу, а пізніше уільяма Самнера Дженкінса (William Sumner Jenkins, 
1902–1978) з університету північної кароліни (проект бібліотеки кон-
гресу) для мікрофільмування “Індіанських книг” (Indian Books), лис-
тування колоніальних агентів з урядом британської імперії, журналів 
законодавчих органів штату, документів з історії південної кароліни 
періоду до 1800 р. Енн к. Грегорі 1942 р. очолила проект по збережен-
ню культурних ресурсів штату і вважала, що мікрофільмування є від-
повіддю на всі питання щодо забезпечення збереженості “історичних 
документів національної важливості”. проте вона не змогла реалізу-
вати свою ідею і довелося чекати 1950-х рр., коли при наступникові 
а. Саллі, Джеймс Херолд Істербі (James Harold Easterby, 1898–1960), в 
архіві штату розпочалася програма мікрофільмування. То ж “війна” між 
університетом і архівним департаментом почалася вже у 1930-ті рр.81

у 1948 р. р. л. Мерівезер ініціював передачу архіву у підпоряд-
кування бібліотеки штату. він спеціально залишив посаду голови Де-
партаменту історії університету південної кароліни, щоб очолити біб-
ліотеку, і цього разу переміг. 80-річного а. Саллі було звинувачено у 
недостатій увазі до забезпечення збереженості документів, їх ремонту 
та описуванню. 23 червня 1949 р. замість нього призначено Дж. Г. Іс-
тербі, а архів поєднано з бібліотекою. Супротивники Саллі вирішили 
дозволити йому залишитися в архіві, але 24 червня 1949 р. він покинув 
архів назавжди. пізніше він писав своїм друзям, що Мерівезер і його 
прибічники своєю брехнею отруїли його, нервова система не витри-
мала, і він не може повністю оговтатися від шоку. чарльз лессер у 
ХХІ ст. підкреслив в “Історії Департаменту архівів південної каролі-
ни”, що а.Саллі відігравав ключову роль у створенні і діяльності архі-
ву як окремого органу державної влади, відповідального за документи, 
попри всі негаразди; він став жертвою професіоналізації історії, сво-



233арХІвНа Справа За корДоНоМ

го віку і нещасних аспектів його 
власної особистості82.

1964 р. архів південної ка-
роліни очолив чарльз Едвард лі 
(Charles Edward Lee, 1918–2008, 
директор архіву у 1964–1986, 27-й 
президент Товариства американ-
ських архівістів у 1972–1973 рр.), 
через три роки архіву повернули 
його статус і назву – Департа-
мент архівів і історії, його штат 
зріс з 12 до 123 співробітників, 
була заснована програма управ-
ління документацією, з успіхом 
розвивались програми мікрофіль-
мування і каталогізації (програ-
ма SPINDEX II, пілотний проект 
бібліотеки конгресу – MARC 
(машиночитаний каталог)), були 
визначені серії документів постій-
ного зберігання в установах шта-
ту, відкрито Центр документації 
для зберігання документів тим-
часових термінів, читальні зали 
архіву щорічно відвідувало біль-
ше 10 тис. дослідників. Натомість 
два його наступники, Джордж л. вогт (George L. Vogt, 1987–1995) та 
роджер Е. Строуп (Rodger E. Stroup, 1997–2009), знов були змушені ви-
трачати неймовірні сили на відшукування фінансування для підтримки 
існування і діяльності архіву83.

проблема дослідження історії Флориди і її архівів, як писав до-
слідник історії історичних товариств Дж.а. робертсон, полягала у роз-
порошеності її архівних документів по архівах Іспанії, куби, Мексики, 
великобританії, а також по різних бібліотеках і архівах Сполучених 
Штатів. після передачі Флориди Сполученим Штатам, у 1821 р. но-
вий уряд призначив хранителів архівів у містах Сент огастин і пен-
сакола та вони значної роботи не здійснювали. після Громадянської 
війни (1861–1865 рр.) документи було розміщено у капітолії штату 
у Таллахассі, але 1905 року значну їх кількість передано до бібліоте-
ки конгресу СШа. про прийняття акту про заснування бібліотеки у 
Флориді зустрічаються відомості від 18 липня 1845 р. Фактично було 
створено три бібліотеки: законодавчих, виконавчих та судових органів 
влади. відповідно до закону від 11 січня 1855 р. усі три бібліотеки були 
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південної кароліни у 1964–1986, 
27-й президент Товариства 

американських архівістів у 1972–1973 рр.
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підпорядковані Секретареві штату. Ще один акт від 13 лютого 1861 р. 
підпорядкував юридичну бібліотеку верховному суду штату. Невеликі 
за обсягом колекції книг і документів зберігали коледжі та університет 
Флориди.

4 червня 1925 року був прийнятий черговий закон, згідно з яким 
створювалась бібліотека штату і Секретар штату оголошувався бібліо-
текарем, але, як зазначав Дж. робертсон, жодних реальних кроків 
щодо виконання цього закону не було зроблено. однак законодавчими 
зборами були виділені кошти для Томаса уільяма боскетта (Thomas 
William Bauskett, 1866–1917, історик штату Флорида), якого направили 
до вашингтону копіювати документи з історії Флориди у центральних 
бібліотеках. На початку ХХ ст. у Флориді активізували діяльність іс-
торичні товариства Сент огастина та Сент пітерсберга. Емілі ллойд 
уілсон (Emily Lloyd Wilson, 1868–1960), історик і бібліотекар-ентузі-
аст з Історичного товариства Сент огастина, доклала значних зусиль 
до описування іспанських документів, друкування і фотографування 
мап і манускриптів, збирання книг з історії Флориди. будинок для бі-
бліотеки побудував родич Емілі, філантроп Джон літтлджон уілсон 
(John Littlejohn Wilson, 1813–1899). колекцію книг і документів зібрали 
освітяни та приватні колекціонери Філіп кіз йонг та Джуліан ченд-
лер йонг (Philip Keyes Yonge, 1850–1934, (батько) та Julien Chandler 
Yonge,1879–1962, (син)) з пенсаколи. Їх колекція містила невелику 
кількість іспанських документів, натомість в ній були значні обсяги до-
кументів урядових установ, книги, газети і журнали, видані у Флориді. 
йонги фінансово і інтелектуально довгий час підтримували Історичне 
товариство Флориди84.

у Флориді діяло два історичних товариства зі схожими назвами: 
“Історичне товариство штату Флорида” (Florida State Historical Society) 
та “Історичне товариство Флориди” (Florida Historical Society). 

“Історичне товариство Флориди” було засноване у Сент огастині у 
1856 р. під назвою “Historical Society of Florida”. 26 листопада 1902 р. 
у Джексонвіллі воно було реорганізоване у “Florida Historical Society” 
(інкорпороване законодавчими зборами штату 15 травня 1905 р.)85. 
Товариство від 1902 р. веде відлік своєї історії, відсвяткувавши вже 
100-річний ювілей. Метою діяльності цього Товариства, як і багатьох 
інших, було “збирання, систематизація і зберігання усіх матеріалів, що 
відносяться до історії, або ілюструють іншим чином Флориду, у тому 
числі книги, брошури, документи, архіви, манускрипти, газети, щоден-
ники, записки, листи, промови, мапи, плани, огляди, портрети, світлини 
або інші зображення видатних особистостей в історії Флориди, яскраві 
ілюстрації пейзажів Флориди… Також залишки кожного виду, або іс-
торичного або передісторичного, скам’янілостей, геологічні зразки та 
будь-які інші ілюстрації Флориди. Готувати, редагувати і публікувати 
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статті, нариси, біографії, брошури, книги і документи, що описують і 
ілюструють Флориду…”86. Ця мета була оприлюднена у виступі 1-го 
президента Товариства Джорджа рейнсфорда Фейєрбенкса (George 
Rainsford Fairbanks, 1820–1906). Фейєрбенксу було 22 роки, коли щойно 
одружившись із Сарою кетрін райт (Sarah Catherine Wright), він пере-
їхав з вашингтону до маленького і тихого Сент огастина. Фейєрбенкс 
був одним із засновників діоцезії Флориди, членом Сенату Флориди та 
мером Сент огастина. бакінгем Сміт (Buckingham Smith), посланник 
СШа у Мадриді, який перекладав багато документів для Історичного 
товариства Флориди і самого Фейєрбенкса, наполягав, щоб той написав 
історію дослідження і заселення Флориди. 1858 року Фейєрбенкс опуб-
лікував книгу “The History and Antiquities of the City of S. Augustine, 
Florida” (Історія і старожитності м. Сент огастина, Флорида), 1871 р. з 
під пера Фейєрбенкса вийшла “The History of Florida” (Історія Флори-
ди), а 1904 р. – історія університету півдня “History of the University 
of the South”. усі ці книги були написані на підставі оригінальних пер-
шоджерел87. 2-м президентом Товариства був Френсіс Філліп Флемінг 
(Francis Phillip Fleming, 1841 – помер 20 грудня 1908), губернатор Фло-
риди, за підтримки якого з квітня 1908 р. було започатковане видання 
“The Florida Historical Society Quarterly” (Щоквартальник Історичного 
товариства Флориди). після смерті Флемінга фінансування Товариства 
різко скоротилося і діяльність припинилась. Її відновлення пов’язане 
із артуром Т. уільямсом (Arthur T. Williams, ?–?), якого було обрано 
президентом Товариства у 1924 р., та Дж. к. йонгом88.

“Історичне товариство штату Флорида” було засноване 29 листо-
пада 1921 р. зусиллями Джона б. Стетсона (John B. Stetson, Jr., 1884–
1952, посланник СШа у польщі у 1925–1929 рр.) та Дженнетт Тербер 
коннор (Jeannette Thurber Connor, 1872–1927)89, які прагнули, щоб їх 
товариство відрізнялось від усіх інших. проте мета товариства була 
визначена аналогічною усім іншим організаціям: створення бібліотеки, 
зберігання історичних документів, здійснення історичних досліджень 
і публікація їх результатів, пошук і копіювання документів з інформа-
цією, яка висвітлює “білі плями” в історії Флориди. члени Товариства 
зосередились на виявленні і копіюванні документів, у тому числі в ар-
хівах Мадриду, Севільї, Сіманкасу (Іспанія)90. Дж. Т. коннор переклала 
і підготувала до видання документи для збірників, виданих Історичним 
товариством: “Pedro Menéndez de Avilés: Memorial by Gonzalo Solis de 
Merás” (1923); “Colonial Records of Spanish Florida” (колоніальні доку-
менти іспанської Флориди, 1925, 1930); “The Whole and True Discovery 
of Terra Florida” (повне і правдиве дослідження землі Флорида, 1927)91.

архіви Флориди були описані комісією публічних архівів на по-
чатку ХХ ст. Звіт про їх стан і склад колекцій був опублікований Деві-
дом й. Томасом, який констатував значну розпорошеність архівних до-
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кументів різними інституціями штату та за кордоном92. архівні функції 
у Флориді нині виконує відділ бібліотек і інформаційних служб Депар-
таменту штату Флоріда93.

Таким чином, у південно-атлантичних штатах у забезпеченні збе-
реженості архівних документів у ХІХ – на початку ХХ ст. значну роль 
відігравали історичні товариства. у всіх штатах, крім Делаверу і За-
хідної вірджинії історичні товариства утворені ще до Громадянської 
війни (вірджинія – у 1831 р., Джорджія у 1839 р., північна кароліна 
у 1844 р., Меріленд у 1844, південна кароліна у 1855 р. (бібліотечне 
товариство у 1833 р.), Флорида у 1856 р.), що свідчить про культурні 
досягнення регіону довоєнного періоду. прагнення зберігати історію 
було притаманне “білим” жителям регіону і демонструвало наявність 
високої інтелектуальної культури та розуміння значущості історичних 
джерел. однак південь страждав від того, що інші не поціновували 
його заслуги належним чином. Так, у вірджинії інтелігенція вважала, 
що роль їхнього штату в американській революції незаслужено при-
меншується. Це стало поштовхом до заснування історичного товари-
ства і збирання у перші роки його діяльності архівних джерел, що до-
водили значний внесок вірджинії у заснування Сполучених Штатів. 
пожвавлення архівного руху історичних товариств відбулося на півдні 
наприкінці ХІХ ст., коли південні штати оговтались після депресії по-
воєнного періоду. у цей час утворилися історичні товариства у Захід-
ній вірджинії (1890 р.), Делавері (1891 р.), активізувало свою діяль-
ність товариство Джорджії (1898 р.). 

 Історики своєю невтомною працею сприяли утворенню архівних 
установ органами влади штатів. у Меріленді перший архів заснували 
ще колоніальні органи влади, але у 1850–1934 рр. Історичне товариство 
безпосередньо виконувало функції офіційного архіву штату. архів шта-
ту Меріленд був утворений на хвилі піднесення патріотичних настроїв 
з приводу святкування 300-річчя заснування колонії. у вірджинії орга-
ни влади направляли свої документи на зберігання до бібліотеки штату, 
яка підтримувала тісні з’язки з Історичним товариством. у Джорджії 
Історичне товариство було уповноважене Генеральною асамблеєю зби-
рати і зберігати документи органів влади ще 1839 року, а Департамент 
архівів і історії був утворений з ініціативи членів Історичного товари-
ства у 1918 році. члени Історичного товариства північної кароліни, 
штаб-квартирою якого й досі є університет штату, мали значний вплив 
не лише на становлення архівної справи у штаті, а й на розвиток архів-
ної галузі країни в цілому. у південній кароліні Департамент архівів 
і історії був утворений з ініціативи секретаря Історичного товариства 
а. С. Саллі, Департамент функціонує у даний час як самостійний орган 
виконавчої гілки влади. а. С. Саллі ризикував своєю кар’єрою, щоб 
довести органам влади і своїм опонентам необхідність існування ар-
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хівного департаменту як самостійної установи. Історичне товариство 
Західної вірджинії, започаткувавши колекцію архівних документів, пе-
редало її до бюро архівів і історії, яке стало офіційним архівом штату. 
у Делавері створення архіву ініціювали лідерки жіночого історичного 
Товариства колоніальних дам америки, вони збирали і упорядковували 
архіви, домоглися спорудження архівної будівлі. отже, цілком правий 
був видатний американський вчений р. Дж. кокс, коли підкреслював 
непересічну роль історичних товариств Старого півдня у забезпеченні 
збереженості історичних документів і створенні архівних установ.

члени історичних товариств докладали значних зусиль до збирання 
архівних джерел з історії своїх штатів за кордоном. Ітан аллен та Джон 
Генрі александер виявляли і копіювали документи з історії Меріленду 
в архівах великобританії і Італії, Джон у.М. лі ініціював заснування 
фонду для придбавання документів лордів балтимору у великобрита-
нії і особисто повернув їх до балтимору. Історики Флориди, усвідом-
люючи необхідність виявлення і копіювання історичних документів в 
архівах Іспанії, заснували Історичне товариство штату Флорида. Істо-
ричні товариства опублікували значну кількість збірок історичних до-
кументів, започаткували видання періодичних історичних журналів.

Широкий архівний рух історичних товариств сприяв формуван-
ню потужної архівної галузі регіону. у Меріленді 1935 року відкрито 
“Hall of Records”. архівна спільнота СШа визнала заслуги архівіста 
Меріленду М.л. редоффа, обравши його 10-м президентом Товариства 
американських архівістів. у Делавері 1905 року створено єдиний у 
СШа архів, що має назву “публічний архів”. у цьому штаті працював 
відомий у СШа архівіст, 18-й президент Товариства американських 
архівістів л. де валінгер. північна кароліна спробувала різні форми 
архівної організації у своєму штаті – Історичну комісію, Департамент 
архівів і історії та врешті-решт віднесла свої архіви до сфери органів 
культури, зупинившись на управлінні архівів і історії у складі Депар-
тамента культурних ресурсів. проте у північній кароліні довгий час 
функціонував Департамент архівів і історії як орган незалежної гілки 
влади. З північної кароліни походять 1-й президент Товариства амери-
канських архівістів а. р. Ньюсом, 1-й архівіст СШа р. Д. в. коннор, 
1-й президент національної організації краєзнавців американської асо-
ціації історії штатів і округів, 6-й президент Товариства американських 
архівістів к. ч. кріттенден, 24-й президент Товариства американських 
архівістів, один із лідерів руху за незалежність Національного архіву 
СШа Х. Г. Джонс. у південній кароліні керівниками Департаменту ар-
хівів і історії працювали видатні архівісти СШа а.С. Саллі та ч. Е. лі, 
який очолював Товариство американських архівістів у 1972–1973 рр. 
Джорджія відома одним із найкращих архівних будинків у СШа, до 
спорудження якого доклала значних зусиль керівник Департаменту ар-



арХІвНа Справа За корДоНоМ238

хівів і історії, 15-й президент Товариства американських архівістів, ви-
знаний світовою архівною спільнотою архівіст і вчений М.Г. брайєн. 
у бібліотеці вірджинії працював відомий у всьому світі винахідник 
ламінатора архівних документів у.Дж. барроу. 

отже, найбільша кількість архівних установ із незалежним стату-
сом була утворена саме у південно-атлантичному регіоні СШа: один 
“Hall of Records” (архів як меморіальний комплекс), один публічний 
архів, три Департаменти архівів і історії. Наявність плеяди провідних 
архівістів СШа, уродженців півдня, ще раз підтверджує високий куль-
турний розвиток регіону, архівна галузь якого є однією із провідних. 
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освещена история архивов восьми юго-атлантических штатов СШа: 
Делавэр, Мэриленд, Южная каролина, Северная каролина, Джорджия, вир-
гиния, Западная виргиния, Флорида, в том числе архивное движение исто-
рических обществ за сохранение документального исторического наследия, 
основание архивных учреждений и их развитие от колониальных времен до 
современности. особое внимание уделено вкладу региональных архивистов в 
развитие архивного дела в штатах и стране в целом.

Ключевые слова: исторические общества Соединенных Штатов; история 
архивов штатов СШа; архив штата Делавэр; архив штата Мэриленд; архив 
штата Южная каролина; архив штата Северная каролина; архив штата Джор-
джия; архив штата виргиния; архив штата Западная виргиния; архив штата 
Флорида.

The article deals with the history archives of the eight South-Atlantic U.S. 
states: Delaware, Maryland, South Carolina, North Carolina, Georgia, Virginia, 
West Virginia, Florida. The archival movement of historical societies to preserve 
the documentary heritage was included. The establishing of archival institutions and 
their development from colonial times to the present were considered as well. Special 
attention was given to the regional archivists’ contribution to the development of 
state archives and the archival branch in the country generally.

Key words: Historical Society of the United States; the history of the U.S. 
state archives; Delaware Public Archives; Maryland State Archives; South Carolina 
Department of Archives and History; State Archives of North Carolina; Georgia 
Archives; Archives of Virginia (Library of Virginia); West Virginia Archives and 
History; State Archives of Florida (Division of Library and Information Services).
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н. К. бОГУнОва*

зУстріч КОлеКтивУ наУКОвО-дОсліднОГО інститУтУ 
міКрОГраФіЇ з ГОлОвОЮ дерЖавнОЇ арХівнОЇ

слУЖби УКраЇни О. п. ГінзбУрГ

17 червня 2013 року під час робочої поїздки до м. Харкова відбула-
ся зустріч Голови Державної архівної служби о. п. Гінзбург з колекти-
вом науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічно-
го інституту мікрографії. обговорено завдання та пріоритетні напрями 
діяльності уряду з реалізації державної політики у сфері створення та 
забезпечення функціонування державної системи страхового фонду до-
кументації, стану соціально-економічного розвитку міста.

у зустрічі взяв участь Харківський міський голова Г. а. кернес. у 
своєму виступі він підкреслив важливість підтримки науково-дослід-
них установ міською радою та обласною адміністраціями, наголосив на 
виконаних у Фрунзенському р-ні м. Харкова загальноміських заходів 
та побажав успіхів у роботі НДІ мікрографії. 

Також трудовому колективу НДІ мікрографії було представлено 
нового директора, кандидата технічних наук Сергія Михайловича бо-
брицького.

крім того, о. п. Гінзбург провела виробничу нараду в приміщенні 
Центрального державного науково-технічного архіву, на якій розгля-
далися першочергові завдання та проблемні питання із забезпечення 
збереженості документів НаФ в ЦДНТа україни. На нараді обговорю-
валися можливі заходи, спрямовані на виконання доручення президен-
та україни від 28 лютого 2013 р. № 1-1/484, протокольного доручення 
наради у віце-прем’єр-міністра україни від 27.06.2013 № 26156/0/1-13 
щодо надання архівним установам, які розміщуються у культових бу-
дівлях, інших приміщень, зокрема, будівель колишніх військових міс-
течок.

* Богунова Надія Костянтинівна – заступник директора департаменту- 
начальник відділу організаційно-аналітичної роботи та міжрегіонального 
співробітництва департаменту організації архівної роботи украдержархіву.

© Н. к. богунова, 2013
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у тісній співпраці з міською радою та обласною держадміністра-
цією було досягнуто домовленості щодо сприяння Державній архівній 
службі у невідкладному вирішенні питання передачі зі сфери управ-
ління Міністерства оборони до сфери управління Державної архівної 
служби україни будівлі № 47 військового містечка по вул. володар-
ського, 46 у м. Харкові для розміщення ЦДНТа україни. 

Харківський міський голова Г. а. кернес, Голова Державної архівної служби 
україни о. п. Гінзбург, заступник директора НДІ мікрографії з наукової роботи

І. М. кривулькін (зліва направо). під час зустрічі з колективом інституту.
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л. а. КисельОва*

іХ міЖнарОдна наУКОвО-праКтична КОнФеренЦія 
“дОслідЖення, КОнсерваЦія та реставраЦія 

мУзеЙниХ пам’ятОК: дОсяГнення,
тенденЦіЇ рОзвитКУ”

27–31 травня 2013 р. відбулася ІХ Міжнародна науково-практич-
на конференція “Дослідження, консервація та реставрація музейних 
пам’яток: досягнення, тенденції розвитку”, яка проводилася Націо-
нальним науково-дослідним реставраційним центром україни (далі – 
Центр) з метою узагальнення досвіду науково-реставраційної діяльнос-
ті та з нагоди 75-річчя від дня заснування Центру. 

Центр є провідним державним закладом української реставраційної 
школи й широко відомий в україні та за її межами завдяки високо-
професійній роботі художників-реставраторів, непересічним доробкам 
у царині дослідження та збереження культурних цінностей, науково-
просвітницькій, видавничій та виставковій діяльності, фаховим напра-
цюванням у сфері підвищення кваліфікації науковців, реставраторів та 
зберігачів музейних колекцій. Співробітництво Центру з музейними, 
бібліотечними та архівними закладами україни, зарубіжними реставра-
ційними центрами, організація й проведення науково-практичних кон-
ференцій засвідчують невпинне зростання його науково-практичного 
потенціалу у сфері консерваційно-реставраційної діяльності.

урочисте засідання, присвячене ювілею Центру та відкриттю кон-
ференції, відбулося 27 травня у приміщенні київського міського бу-
динку вчителя. в урочистостях взяли участь представники Міністер-
ства культури україни, Державної архівної служби україни, державних 
установ та громадських організацій, українського центру розвитку му-
зейної справи, благодійних фондів “відродження”, “розвиток україни” 
та ін.

пленарні засідання відбувалися 28–31 травня у конференц-залі 
Трапезної Національного заповідника “Софія київська”, під час яких 
провідні фахівці реставраційної справи, науковці, що опікуються збе-
реженням історико-культурного надбання, з україни, росії, польщі, 
латвії, Грузії та інших країн світу обговорили найактуальніші питання 
сучасного стану галузі, поділилися професійними здобутками, опри-
люднили результати практичної діяльності. На конференції розгляну-

* Кисельова Леся Анатоліївна – заступник директора департаменту діло-
водства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного 
фонду – начальник відділу зберігання та обліку документів Національного 
архівного фонду Державної архівної служби україни.

© л. а. кисельова, 2013
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то широкий спектр проблем реставраційної справи щодо збереження, 
дослідження, консервації, реставрації, експертизи музейних пам’яток, 
об’єктів бібліотечного та архівного зберігання.

програма конференції передбачала доповіді, повідомлення худож-
ників-реставраторів, науковців зі всесвітньовідомих реставраційних 
центрів, музейних закладів, архівів, бібліотек, вищих навчальних за-
кладів, науково-дослідних установ: Національного науково-дослідного 
реставраційного центру україни, Центру пам’яткознавства Національ-
ної академії наук україни, Центру наукової реставрації та експерти-
зи Національного києво-печерського історико-культурного заповід-
ника, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, 
Національного заповідника “Софія київська”, Національного музею 
мистецтв імені богдана та варвари Ханенків, Національного музею у 
львові імені андрія Шептицького, львівської національної наукової 
бібліотеки україни ім.в.Стефаника, Державного Ермітажу (Санкт-
петербург), російського науково-дослідного інституту культурного і 
природного надбання імені Д.С.ліхачова (Москва), латвійського націо-
нального художнього музею та Національної бібліотеки латвії (рига), 
Національного архіву Міністерства юстиції Грузії (Тбілісі), Інституту 
дослідження, реставрації й консервації культурного надбання універ-
ситету Миколая коперника (Торунь, польща) та інших.

На конференції заслухано та обговорено близько 100 доповідей, які 
не було розподілено на секції, що дало можливість заслухати їх усім 
учасникам конференції.

На нашу думку, найцікавішими були наступні доповіді:
– “професія – реставратор”, доповідач – Дорофієнко Інна пантелей-

монівна, корпорація “укрреставрація”. Доповідь стосувалася найцінні-

З вітальним словом виступає заступник Міністра культури україни
віктор Степанович балюрко. праворуч – Генеральний директор Центру 

Світлана олександрівна Стрєльнікова.
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шого багатства галузі – людей, та вимог до умов роботи реставратора. 
виступаюча застерігала від непрофесійної реставрації та пропонувала 
визначитися із етичними принципами професії консерватора-реставра-
тора1.

– “принципи реставрації. Етичний кодекс консерватора-реставра-
тора”, доповідач – Смірнова Світлана олексіївна, Національний на-
уково-дослідний реставраційний центр україни. у доповіді висвітлено 
основні принципи реставрації: 1) не можна під час реставрації закрива-
ти своєю “творчістю” оригінальну роботу автора; 2) не можна під час 
реставрації вносити свої власні домисли й доповнення, які змінюють 
документальність предмета й які не є необхідними для підтримання 
цілісності цього предмета; 3) реставрація має опікуватися усуненням 
причин і наслідків руйнівних процесів і видаленням усіх сторонніх на-
шарувань; 4) жодна реставрація неприпустима без точного знання при-
роди об’єкта, техніки його обробки й без ґрунтовного знання природи 
й характеру дії застосовуваних реактивів. жодні засоби, природа яких 
невідома або ж тримається в таємниці, неприпустимі в реставрації; 
5) кожна невдача має бути вивчена всебічно, її причини з’ясовані, а 
весь хід роботи і її результат мають бути записані в разі будь-якої рес-
таврації, наскільки б незначною вона не була2.

– “лазерна очистка паперу від пліснявих грибів”, доповідачі – Гера-
щенко анастасія Миколаївна, парфенов вадим олександрович, Санкт-
петербурзький державний електротехнічний університет “лЭТи” 
ім. в.І. ульянова (леніна), росія. у доповіді зазначено, що у низці екс-
периментальних робіт вже була показана принципова важливість за-
стосування технології лазерної очистки паперових документів та книг. 
однак зауважено, що за відсутності спеціалізованої апаратури й розро-
блених методичних рекомендацій для реставраторів говорити про ши-
роке практичне використання лазерів у даній сфері поки що передчас-
но. З метою забезпечення мінімального нагрівання поверхневого шару 
паперу використовують лазери із короткою дією імпульсів. Довжину 
хвилі лазерного випромінювання необхідно обирати таким чином, щоб 
забруднення добре поглинали випромінювання, у той час як поверхня, 

учасники урочистого засідання.
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яку очищують, навпаки максимально відбивала його. Для проведених 
досліджень з очищення паперових документів було обрано такі лазерні 
установки: Nd:YAG лазер “Smart Clean II” (El.En. S.p.a., Італія), спе-
ціалізований лазер для очищення каменя; імпульсивний твердотілий 
волокневий іттербійний лазер “Минимаркер” (ооо “лазерный центр”, 
росія). Для відпрацювання технології лазерної очистки паперу викорис-
товувалися модельні зразки із штучно нанесеними на їх поверхню мік-
соміцетами, що вражають книги та документи. проведені дослідження 
продемонстрували високу ефективність видалення мікроорганізмів3.

– “Дослідження інсектициду актелік як препарату для захисту му-
зейних пам’яток з дерева”, доповідач – проскуряков Євген володими-
рович, Харківська філія Національного науково-дослідного реставра-
ційного центру україни. у доповіді висвітлено результати проведеного 
дослідження, яке показало стовідсоткову ефективність робочого розчи-
ну препарату актелік, 50 % к.е. у боротьбі з лялечками, личинками та 
дорослими жуками-точильниками4.

– “комахи – чинники біологічної руйнації музейних фондів”, до-
повідач – коритнянська вікторія Григорівна, одеська філія Націо-
нального науково-дослідного реставраційного центру україни. Допо-
відачкою зазначалося, що у результаті досліджень було виявлено такі 
види комах-пошкоджувачів музейних пам’яток: меблевий точильник, 
середземноморський точильник, тютюновий жук, рудий вусач, чорний 
домовий вусач, великий чорний ялинковий вусач5.

– “Фунгіциди й потенційна патогенність мікроміцетів – деструк-
торів бібліотечних фондів”, доповідачі – Медведєва Надія Григорівна, 
кузікова Ірина леонідівна, Трошева Тетяна Дмитрівна, бібліотека ро-
сійської академії наук, Санкт-петербурзький науково-дослідний центр 
екологічної безпеки російської академії наук. у доповіді зазначено, що 
розмноження мікроскопічних грибів у книгосховищах небезпечне як 
для документів, так і для здоров’я персоналу. у зв’язку із цим своє-
часне виявлення осередків біоуражень є необхідною умовою не лише 
для збереження бібліотечних фондів, але й для убезпечення здоров’я 
працівників бібліотек і відвідувачів. при виборі фунгіцидів для захисту 
від біоуражень бібліотечних фондів необхідно враховувати їх здатність 
впливати на утворення грибами як факторів деструкції бібліотечних 
матеріалів, так і факторів патогенності міксоміцетів-контамінантів6.

– “про реставрацію архівних документів, уражених мікроорганізма-
ми”, доповідач – Шарапова Ірина Сергіївна, російський державний архів 
науково-технічної документації, Москва. Доповідач на прикладі досвіду 
роботи реставраторів лабораторії мікрофільмування і реставрації доку-
ментів російського державного архіву науково-технічної документації 
з архівними документами, які втратили свої експлуатаційні властивості 
в результаті пошкодження мікроорганізмами, розповіла як проводили-
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ся дослідження для правильного вибору необхідних реставраційних за-
ходів, зокрема: мікологічна експертиза, обстеження уражених ділянок 
основи за допомогою мікроскопа Мби-9 або лупи, визначення значення 
pH основи документа, вимірювання товщини основи документа7.

– “передреставраційне дослідження й відновлення пергаменту”, 
доповідач – бараташвілі Майя Годердзіївна, Національний архів Мініс-
терства юстиції Грузії, Тбілісі. у доповіді розглянуто властивості пер-
гаменту та етапи його реставрації. Типовою причиною “захворювання” 
пергаменту визначено порушення температурно-вологісного режиму 
його зберігання. Зазначено, що робота з відновлення пергаменту має 
починатися із його детального вивчення. перед початком реставрації 
пергамент розміщують у дезинфекційній камері з додаванням тимолу. 
обов’язково перевіряють на стійкість текст, й лише після цього почи-
нають очищення від органічних та мінеральних плям. очищається по-
верхня документа м’якою щіткою з використанням розчину з нейтраль-
ного мила або дистилізованою водою з додаванням етилового спирту. 
після очищення текст, написаний тушшю, закріплюється концентро-
ваним розчином полівінілового спирту. Для заповнення механічних 
уражень пергаменту готується штучний пергамент й спеціальний клей, 
обидва компоненти змішуються до однорідної маси, якою заповнюють-
ся усі дефекти. Доповідач застеріг, що на поверхню пергаменту суворо 
забороняється наклеювати конденсатний або мікалентний папір. після 
реставрації та консервації пергаменту реставратор розміщує документ 
у пресовий апарат для завершення процедури8.

у рамках конференції проведено ювілейні виставки “Минуле, вря-
товане для майбутнього: відроджені святині національного історико-
культурного надбання” та “київські раритети ХVІІІ ст. Нові відкриття. 
Історія, дослідження, реставрація”.

За результатами професійної дискусії учасники конференції ви-
значили пріоритети щодо подолання існуючих в реставраційній галузі 
проблем економічного, матеріально-технічного й кадрового характеру, 
висвітлено перспективи розвитку реставраційної справи в україні.

конференція констатувала9: створення й підтримання сприятливих 
умов середовища побутування, зберігання й використання музейного, 
бібліотечного і архівного фондів має бути домінуючим напрямом ді-
яльності музейних закладів, бібліотек та архівів щодо забезпечення збе-
реженості культурного надбання; фундаментальним принципом науко-
вої реставрації є пріоритетність збереження автентичної матеріальної 
структури пам’ятки як носія функціональної інформаційної системи, 
що задекларовано афінською хартією реставрації (1931) та венеціан-
ською хартією з консервації й реставрації пам’яток і визначних місць 
(1964); науково-реставраційна діяльність в україні у даний час перебу-
ває в стані системної кризи, яка охоплює такі складові життєздатності 
галузі як фінансування, матеріально-технічне забезпечення, підготовка 
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професійних кадрів, наукова, науково-методична та інформаційна бази; 
в україні досі не існує спеціалізованої галузі виробництва реставра-
ційного обладнання, технічних засобів та матеріалів, що відповідають 
міжнародним стандартам якості; потребує вирішення проблема серти-
фікації реставраційних матеріалів, передусім синтетичних адгезивів і 
консолідантів; реставраційна галузь україни потребує вдосконалення 
системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профе-
сійних кадрів консерваторів-реставраторів та зберігачів фондів. 

З метою виведення реставраційної галузі зі стану системної кризи 
учасники конференції вважають за необхідне звернутися до Міністер-
ства культури україни та відповідних державних структур із пропо-
зиціями щодо вирішення таких нагальних питань10: цільового фінан-
сування діяльності музейних закладів, спеціалізованих реставраційних 
організацій, спрямованого на забезпечення збереженості історико-куль-
турного надбання, проведення наукових досліджень у галузі консерва-
ції й реставрації; створення державної структури для централізованого 
оснащення музейних і реставраційних закладів україни реставрацій-
ним обладнанням, інструментами, матеріалами, сертифікованими від-
повідно до вимог міжнародних стандартів; організації на базі Центру 
постійно діючої робочої групи фахівців для здійснення моніторингових 
досліджень стану збереженості об’єктів державної частини Музейного 
фонду україни та перевірки умов їх зберігання; створення державного 
реєстру рухомих пам’яток історії та культури, які потребують першо-
чергових консерваційно-реставраційних заходів, дезобробки; створення 
на базі Центру системи курсів з підвищення кваліфікації та стажування 
художників-реставраторів, науковців, зберігачів музейних, бібліотеч-
них, архівних фондів.

у роботі пленарного засідання конференції, під час якого розгля-
далися питання реставрації документів, узяла участь група архівістів-
реставраторів центральних державних архівних установ: українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
(Димитрова людмила володимирівна, старший науковий співробітник 
відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень), Державного цен-
тру збереження документів Національного архівного фонду (Мельни-
ченко Маргарита володимирівна, заступник директора, Груша Тамара 
Миколаївна, начальник відділу реставрації і оправлення документів, 
ляшенко Інна Євгенівна, начальник відділу консерваційно-реставра-
ційного оброблення документів, Шекун Галина арсентіївна, провід-
ний реставратор відділу консерваційно-реставраційного оброблення 
документів), Центрального державного архіву громадських об’єднань 
украї ни (коваленко Ірина костянтинівна, заступник директора-голо-
вний зберігач фондів, котик Тетяна олександрівна, завідувач рестав-
раційної майстерні), Центрального державного кінофотофоноархіву 
україни ім. Г. С. пшеничного (Невмержицька Ніна петрівна, началь-
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ник відділу забезпечення збереженості та обліку документів), Цен-
трального державного архіву-музею літератури і мистецтва україни 
(Харалампова людмила Дмитрівна, начальник відділу забезпечення 
збереженості документів, Шепелюк василь Миколайович, начальник 
відділу використання інформації документів), на чолі з представника-
ми Державної архівної служби україни (кисельова леся анатоліївна, 
заступник директора департаменту – начальник відділу зберігання та 
обліку документів Національного архівного фонду, Ткачук Тетяна кос-
тянтинівна, головний спеціаліст відділу зберігання та обліку докумен-
тів Національного архівного фонду). 

обговорення доповідей і професійне спілкування підтвердило, що 
проведений у 2011 р. Державною архівною службою україни науково-
практичний семінар “реставрація документів Національного архівного 
фонду” та низка проведених упродовж 2010–2012 років стажувань рес-
тавраторів документів Національного архівного фонду державних архі-
вів на базі Державного центру збереження документів Національного 
архівного фонду мають позитивні результати. архівісти-реставратори 
висловили побажання частіше зустрічатися у професійному колі.

1 Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досяг-
нення, тенденції розвитку. До 75-річчя Національного науково-дослідного 
реставраційного центру україни : Наукові доповіді ІХ Міжнародної науко-
во-практичної конференції (київ, 27–31 травня 2013 року) / ННДрЦу. – к., 
2013. – С. 101–104.

2 Там само. – С. 369–373.
3 Там само. – С. 66–70.
4 Там само. – С. 312–315.
5 Там само. – С. 160–163.
6 Там само. – С. 189–193.
7 Там само. – С. 404–407.
8 Там само. – С. 16–19.
9 рішення ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Дослі-

дження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенден-
ції розвитку” // [Електронний ресурс]. – режим доступу: // http://restorer.kiev.
ua/?p=1896.

10 Там само.
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т. О. ємельянОва*

праКтичниЙ семінар праЦівниКів
ЦентральнОГО дерЖавнОГО КінОФОтОФОнОарХівУ 

УКраЇни ім. Г. с. пшеничнОГО У м. черніГОві

вже стало доброю традицією щороку в дні відзначення черго-
вої річниці створення Центрального державного кінофотофоноархіву 
україни імені Г. С. пшеничного проводити виїзні практичні семінари 
з метою обміну досвідом між установами, які працюють на ниві збе-
реження культурної спадщини. Минулого року такий захід відбувся в 
м. канів, у Шевченківському національному заповіднику. Цьогорічний 
семінар на тему “робота з аудіовізуальними документами в державних 
архівах” проводився 21 червня в чернігові на базі Державного архіву 
чернігівської області за участю представників обох архівних установ.

До учасників семінару з привітальним словом звернулися дирек-
тор Державного архіву чернігівської області р. б. воробей та дирек-
тор Центрального державного кінофотофоноархіву україни імені 
Г. С. пшеничного Н. о. Топішко.

під час урочистого відкриття заходу відбулася офіційна пере-
дача Центральним державним кінофотофоноархівом україни імені 
Г. С. пшеничного Державному архіву чернігівської області двох циф-
рових копій кінодокументів. перша з них – це копія кінофільму “Зача-
рована Десна”, створеного в 1964 році режисером Юлією Солнцевою 
за однойменною кіноповістю о. п. Довженка. Друга – добірка кіно-
сюжетів за 1943–1944 рр., в яких відображено окремі події звільнення 
м. чернігова від нацистів, показано зруйновані катерининську церкву, 
Спасо-преображенський собор, будинок історичного музею, зафіксо-
вано перепоховання праху командира партизанського з’єднання, Героя 
радянського Союзу М. М. попудренка у сквері в центрі міста.

Як відзначила в інтерв’ю одному з місцевих телеканалів директор 
Державного архіву чернігівської області р. б. воробей, передбачається 
активне використання копії кінофільму “Зачарована Десна” в заходах із 
відзначення 120-ї річниці від дня народження о. п. Довженка.

р. б. воробей ознайомила учасників семінару з історією Державно-
го архіву чернігівської області, його структурою, основними напряма-
ми діяльності, складом і змістом архівних документів. було представ-
лено експозицію перлин із зібрання архіву, які пройшли випробування 
часом, мають не лише матеріальну, але й історико-культурну та духо-
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вну цінність. Серед них – рукописні книги та стародруки, царські гра-
моти кінця XVII – середини XIX ст., універсали гетьманів Малоросії, 
унікальні документи з автографами п. рум’янцева, М. Глінки, Т. Шев-
ченка, л. Глібова, М. Заньковецької та ін.

крім документів із паперовою основою, архів зберігає аудіовізуаль-
ні документи, в яких специфічними засобами кіно, фотографії та звуку 
відтворено економічне, культурне, релігійне життя та побут населен-
ня чернігівщини переважно ХХ ст. Серед них найбільшим за обсягом 
(близько 16 тис. одиниць обліку) є комплекс фотодокументів, із яких 
95 фотодокументів віднесено до унікальних документальних пам’яток. 

Для дослідників історії великої вітчизняної війни 1941–1945 рр. 
документальним свідченням стануть фотографії, які відображають ді-
яльність партизанських з’єднань та загонів, підпільних організацій, 
фотопортрети учасників війни – кавалерів орденів та медалей, Героїв 
радянського Союзу. Світлини зафіксували збитки, завдані нацистами 
народному господарству та населенню області.

великий інтерес викликають фотодокументи із зображенням пам’я-
ток історії та архітектури м. чернігова – будинку полкової канцелярії, 
катерининської, п’ятницької, введенської, Іллінської церков, Спась-
кого, Троїцького соборів; пам’ятників л. Глібову, М. коцюбинському, 
о. пушкіну, М. Фрунзе, Т. Шевченку, іншим громадсько-політичним і 
культурним діячам; вражають види дореволюційного чернігова та Нов-

офіційна передача Центральним державним кінофотофоноархівом україни
імені Г. С. пшеничного Державному архіву чернігівської області

цифрової копії кінофільму “Зачарована Десна”.
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города-Сіверського, новобудов, мікрорайонів, вулиць та площ, природи 
чернігівщини.

Серед кінодокументів слід відзначити фільми про раціоналізато-
рів чернігівщини (1973) та про демонстрації представників трудових 
колективів м. чернігова, присвячені святкуванню 40-річчя жовтневої 
революції (1975), 1 Травня (1958).

Невід’ємною складовою джерельної бази архіву є фонодокументи. 
Так, розвиток культури на чернігівщині відтворюють звукозаписи ви-
ступів самодіяльного народного хору чернігівського камвольно-сукон-
ного комбінату, заслуженого самодіяльного народного хору “Десна” 
чернігівської фабрики первинної обробки вовни ім. Г. І. петровського; 
вокального ансамблю клубу залізничників станції Щорс, народних ве-
сільних та обрядових пісень у виконанні жителів с. блистова Менсько-
го району, зустрічей в музеї о. Довженка в смт Сосниця з народним 
артистом СрСр І. козловським тощо.

особлива увага в програмі навчань була спрямована на питання 
забезпечення збереженості документів, у т. ч. аудіовізуальних. Началь-
ник відділу забезпечення збереженості документів архіву о. в. Но-
сенко розповіла про комплекс робіт, що проводиться архівом у цьому 
напрямі. З огляду на це актуальним був обмін інформацією щодо оциф-
ровування документів та зберігання їх цифрових копій.

Семінар відбувся в атмосфері взаємної зацікавленості і доброзич-
ливості.

в одному зі сховищ Державного архіву чернігівської області.
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по його завершенню учасники заходу відвідали Національний ар-
хітектурно-історичний заповідник “чернігів стародавній” – Спаський 
собор (поч. ХІ ст.), борисоглібський собор (ХІІ ст.), антонієві печери 
(ХІ ст.), оглянули унікальну колекцію іконопису (ХVІІ–ХІХ ст.), ви-
ставку творів одного з найвідоміших скульпторів україни о. пінчука і 
насамкінець побували в Єлецькому та Троїцькому монастирях.

підбиваючи підсумки плідної співпраці, необхідно зазначити, що 
виїзні семінари є нестандартною, але ефективною формою проведен-
ня навчань з підвищення кваліфікації працівників архівних та інших 
установ, які забезпечують збереженість культурної спадщини україни. 
вони сприяють формуванню сучасних підходів до професійної діяль-
ності та зростанню компетентності й професіоналізму.
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пам’яті
павла степанОвича сОХаня

На 87-му році життя відійшов у 
віч ність павло Степанович Сохань – 
відомий вчений, член-кореспондент 
Національної академії наук украї-
ни, заслужений діяч науки і техні-
ки, лауреат Державної премії урСр 
у галузі науки і техніки україни, 
засновник і незмінний директор Ін-
ституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НаН україни.

Народився павло Степанович 
18 листопада 1926 року в селі Но-
воіванівка білопільського району 
Сумської області. учасник великої 
вітчизняної війни. у 1953-му за-

кінчив Харківський педінститут, а в 1963 р. – аспірантуру Інституту 
історії аН урСр. Тут він подолав шлях від молодшого наукового спів-
робітника до заступника директора інституту з наукової роботи. понад 
два десятиліття п. С. Сохань очолював ним же засно ваний Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру шев ського.

під його керівництвом інститут видав близько 500 різнопланових 
документів і матеріалів. у більшості видань павло Степанович був го-
ловою редколегії, автором наукових передмов та коментарів.

багаторічна плідна наукова діяльність п. С. Соханя була пов’язана 
з архівною спільнотою. авторитетний дослідник історії тривалий час 
був членом редакційної колегії науково-практичного журналу “архі-
ви україни”, а очолюваний ним інститут є співзасновником цього ви-
дання.

З-під пера вченого вийшли сотні праць у галузі всесвітньої історії, 
археографії і джерелознавства.

павло Степанович – академік Міжнародної слов’янської академії 
наук, почесний член болгарського філологічного товариства, дійсний 
член наукового товариства ім. Шевченка у львові. п. С. Сохань вів 
активну громадську роботу як президент Товариства “україна – бол-
гарія”.

IN MEMORIAM
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Невтомна праця павла Степановича відзначена високими нагоро-
дами: орденом “Знак пошани”, почесною грамотою президії верхо-
вної ради урСр.

працівники Державної архівної служби україни глибоко сумують 
з приводу цієї тяжкої втрати і висловлюють щирі співчуття родині та 
близьким павла Степановича Соханя.

пам’яті
ГеОрГія вОлОдимирОвича пОртнОва

Георгій володимирович порт-
нов народився у 1948 році у місті 
києві в сім’ї військо во службовця. 
у 1972 р. закінчив Московський 
державний історико-архівний ін-
ститут за спеціальністю “істо-
рик-архівіст” і в цьому ж році за 
направленням розпочав трудову 
діяльність на посаді інспектора у 
відділі відомчих архівів архівно-
го управління при раді Міністрів 
урСр. потім був призваний до 
лав Збройних сил. після служби 
у червні 1974 року повернувся на 

роботу до архівного управління.
За 36 років служіння архівній справі Георгій володимирович прой-

шов усі основні посадові ступені від інспектора до заступника Голо-
ви Держкомархіву україни (з 1974 р. – інспектор, старший інспектор 
архівного управління при раді Міністрів урСр; з 1978 р. – началь-
ник відділу комплектування, обліку і експертизи Головархіву урСр; 
з 1979 р. – начальник відділу комплектування, відомчих архівів і ді-
ловодства Головархіву урСр, голова профспілкового комітету Голо-
вархіву україни; з 2000 р. – начальник відділу формування НаФ та 
діловодства Держкомархіву україни; з 2003 р. – заступник Голови 
Держкомархіву україни).

За час роботи Георгій володимирович зробив великий внесок у 
розвиток української архівістики, справу формування, збереження й 
використання Національного архівного фонду, брав активну участь у 
розробці базового архівного закону “про Національний архівний фонд 
і архівні установи”. він був автором низки нормативно-правових ак-
тів з питань діловодства та архівної справи, затверджених постановами 
кабінету Міністрів україни, наказами Держкомархіву україни, що за-
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реєстровані Міністерством юстиції україни, а також понад тридцяти 
науково-методичних робіт, статей та інших праць.

при безпосередній участі Георгія володимировича створено десять 
галузевих державних архівів, затверджено положення про них.

був членом колегії Головархіву, Держкомархіву, головою Цен-
тральної експертно-перевірної комісії.

За свої професійні досягнення удостоєний низки нагород. Зокре-
ма, відзначений медаллю “у пам’ять 1500-річчя києва” (1982), відзна-
кою “відмінник архівної справи” (1987), почесною грамотою кабінету 
Міністрів україни (1998), Грамотою верховної ради україни (2006). 
у 2000 році йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник 
культури україни”. 

Світлу пам’ять про Георгія володимировича портнова зберігати-
муть його рідні, друзі, колеги.

пам’яті
віКтОра васильОвича страшКа

7 серпня 2013 р. пішов із жит-
тя віктор васильович Страшко – 
історик-архівіст, археограф, пале-
ограф, який 50 років життя віддав 
служінню архівній справі. вже 
змолоду, зрозумівши своє покли-
кання, змінив плин життя й крок 
за кроком, вперто й наполегливо 
формував себе як фахівця саме 
цієї справи. 

Народився віктор васильо-
вич Страшко 7 листопада 1940 
р. у м. києві.  після закінчення 
середньої школи працював техні-
ком-лаборантом в Інституті ботаніки аН урСр (1958–1960), навчався 
в київському медичному училищі № 1 (1960–1962), працював зубним 
техніком у поліклініці жовтневого району м. києва (1962–1969). у 
1963 р. вступив на вечірнє відділення історичного факультету київ-
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, після закінчення 
якого 1969 р. працював в архівній системі – старшим науковим спів-
робітником відділу публікації та використання ЦДІа урСр у м. києві 
(1969–1970), старшим інспектором науково-видавничого відділу ау 
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при раді Міністрів урСр (1970–1971), старшим науковим співробітни-
ком відділу публікації та використання ЦДажр урСр (1971–1972); з 
1972 р. – старшим науковим співробітником відділу давніх актів ЦДІа 
урСр у м. києві, з 2003 р. – провідним науковим співробітником відді-
лу давніх актів Центрального державного історичного архіву україни, 
м. київ. 

основним доробком віктора васильовича є внутрішні (подо-
кументні) описи актових книг ф. 25, луцький гродський суд: описав 
13 книг, які містять понад 10 тисяч документів. Значну частку праці 
вкладено ним у спільну роботу відділу – наукове удосконалення описів 
ф. 51, Генеральна військова канцелярія. величезний досвід в описан-
ні документів та підготовці їх до видання віктор васильович узагаль-
нив у багатьох публікаціях, вміщених у профільному журналі “архіви 
україни”, а також у методичній розробці  “правила передачі тексту 
кириличних документів XVI–XVIII ст. дипломатичним і популярним 
методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях 
наукового і науково-популярного типу” (1992) та “рекомендаціях до 
складання подокументних описів актових книг правобережної україни 
XVI–XVII століть” (2002).

в. в. Страшко – співупорядник збірників документів: “Селянський 
рух на україні. Середина ХVІІІ – перша чверть ХІХ ст.” (к., 1978); 
“Селянський рух на україні. 1569–1647” (к., 1993); “книга київського 
підкоморського суду. (1584-1644)” (к., 1991); “реєстр війська Запороз-
ького 1649 р.” (к., 1995); “руська (волинська) Метрика. регести доку-
ментів коронної канцелярії для українських земель (волинське, київ-
ське, брацлавське та чернігівське воєводства). 1569–1673” (к., 2002); 
“київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943: Збірник доку-
ментів у двох томах. – Т. 1: 1852–1921” (к., 2002); “Національно-ви-
звольна війна в україні. 1648–1657. Збірник за документами актових 
книг” (к., 2008).

За сумлінну працю в. в. Страшко неодноразово відзначався по-
дяками керівництва архіву, укрдержархіву, Міністерства культури та 
мистецтв україни, а 2002 р. йому присвоєно почесне звання “Заслуже-
ний працівник культури україни”.

Це офіційні рядки його біографії, перелік фактів, що, безумовно, 
засвідчують його значний вклад в архівну справу.

однак віктор васильович був особистістю, яка вражала своєю не-
ординарністю і несхожістю на інших. Це була людина, яка, здавалося, 
знала про все на світі, більше того – мала свою думку з приводу кожної 
події, факту, теорії. окрім глибокої фахової обізнаності, в сфері його 
інтересів була політика (особливо полюбляв проводити історичні пара-
лелі), воєнна історія та історія війська. його висновки вражали своєю 
нетиповістю, часто викликали заперечення, несприйняття, навіть спро-
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тив, але притаманна йому ерудиція й непохитна віра у власну правоту 
діяли магічно: навіть заперечуючи йому, ми багато чого переймали в 
нього. Інформація, що переповнювала віктора васильовича, вимагала 
виходу назовні, слухачів. Не часто можна зустріти людину, яка б з та-
кою готовністю, щиро й повно ділилася своїми знаннями. Дослідники 
читального залу, найперше краєзнавці, повідомляли один одному про 
великого консультанта – віктора васильовича Страшка. І коли в две-
рях робочої кімнати несміливо з’являвся черговий пошукач, – він на 
очах молодшав, прямо-таки зривався з місця й біг вихлюпувати на того 
свої знання.

власний підхід віктор васильович мав і до правопису. ось тільки 
один, але дуже характерний приклад. пієтет до архівної справи й осно-
вного місця роботи він висловлював за допомогою прописних літер. 
Незважаючи на всі зауваження, він писав назву своєї структурної оди-
ниці тільки так “відділ Давніх актів”, і лише інколи погоджувався на 
строчну літеру для слова “ відділ”, але для “Давніх актів” – ніколи.

Шановний колего, архівісте вікторе васильовичу, співробітники 
відділу Давніх актів, уособленням якого ви були і залишаєтеся, і всьо-
го архіву глибоко сумують за вами, нам завжди не вистачатиме вас.


