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УДК 930.25:658

Я. С. КАЛАКУРА*

СТИЛЬ РОБОТИ АРХІВІСТІВ: 
КОНТЕКСТ МЕНЕДЖМЕНТУ

З’ясовується сутність понять “стиль роботи”, “стиль керівництва”, “стиль 
управління”, їх специфіка в архівістиці, розглядаються різновиди стилю управ-
ління на всіх рівнях архівної галузі України, починаючи від трудових архівів, 
місцевих архівних установ, центральних і галузевих державних архівів і за-
кінчуючи Укрдержархівом. Аналізується процес інноваційного наповнення 
змісту автократичного, демократичного та ліберального стилів у контексті 
архівного менеджменту та на тлі трансформації, євроінтеграції, гуманізації та 
інформатизації українського суспільства, звернута увага на діловитість і мен-
тальні особливості українського стилю.

Ключові слова: архівознавство; архівний менеджмент; стиль керівни-
цтва; стиль роботи; діловий стиль; ефективність стилю; стилі лідерства; типи 
керівників; авторитет керівника; культура управління; запобігання конфліктів. 

Термін “стиль” (англ. Stule) є багатозначним. Це і стиль епохи, 
стиль архітектури, стиль життя, стиль мислення, стиль одягу, а вод-
ночас і стиль роботи, стиль керівництва, стиль управління. Поняття 
стилю стосується не тільки керівників архівних установ і підрозділів, 
але й виконавців, тобто будь-якого працівника: спеціаліста, службовця, 
архіваріуса, кодифікатора, касира, прибиральниці тощо. Кожному пра-
цівнику архіву властивий свій стиль роботи і керівництва, зумовлений 
його посадою, функціями, повноваженнями, компетентністю, досвідом, 
рівнем культури і манерами поведінки, психологічними особливостями, 
темпераментом, комунікабельністю, характером мислення, але існують 
загальні принципи (правила), вироблені багатовіковою практикою і уза-
гальнені наукою, що уособлюють оптимальну модель стилю. Наукове 
осмислення сутності стилю роботи і керівництва, узагальнення позитив-
ного досвіду, опрацювання рекомендацій, спрямованих на його удоско-
налення, належать до актуальних, важливих і недостатньо опрацьованих 

*Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор ка-
федри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка, лауреат премії ім. Василя 
Веретенникова.

© Я. С. Калакура, 2015
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проблем менеджменту, зокрема архівного. Актуальність поставленої 
теми зумовлюється багатьма чинниками. Назвемо головні з них. 

По-перше, під впливом Євромайдану і Революції гідності в Україні 
активізувалася трансформація усіх сфер суспільного життя, включаю-
чи й реформування архівної справи1, відбувається модернізація держав-
ної служби, очищення (люстрація) владних і посадових структур від 
осіб, причетних до корупції, протиправних дій, зловживань службовим 
становищем. Динаміка змін зумовлюється як глибинними внутрішні-
ми трансформаціями, так й інтеграційними процесами, що набувають 
дедалі більшої динаміки й орієнтують українських архівістів на високі 
стандарти європейської і світової архівістики, на новий, сучасний стиль 
роботи.

По-друге, хоч пострадянський період трансформації українського 
суспільства увійшов у завершальну стадію, “синдром совєтськості”, 
стереотипи совкової свідомості все ще помітні. Відомо, що радянська 
управлінська теорія розвивалася на тлі самоізоляції, несприйняття і 
критики західної науки менеджменту. Збереглося немало й рудимен-
тів адміністративно-командного і директивно-регламентуючого стилю, 
різного роду заборон і обмежень, проявів кар’єризму і бюрократизму, а 
також корупційних діянь, властивих для тоталітарної доби, подоланню 
яких покликані сприяти й наукові студії. 

По-третє, незважаючи на те, що за два останні десятиріччя питан-
ня стилю керівництва отримали досить широке висвітлення у вітчиз-
няній і зарубіжній науковій та навчальній літературі з менеджменту2, 
побачила світ низка спеціальних публікацій3, проблеми стилю роботи 
архівістів і управління галуззю лише дотично розглянуті в загальних 
працях з архівознавства4, у кількох статтях з архівного менеджменту та 
досвіду роботи архівних установ5. Недостатній стан досліджень проб-
леми теж додає актуальності пропонованій статті. 

Отже, наукове осмислення теорії і практики стилю роботи і ке-
рівництва – значною мірою новий, важливий і актуальний напрям ар-
хівознавчих досліджень, насамперед у сфері архівного менеджменту. 
Йдеться не стільки про форму відносин керівника і підлеглих, скільки 
про індивідуальну організацію і культуру роботи кожного працівника 
архівної установи, незалежно від посади, спрямованої на якісне, ефек-
тивне і творче виконання службових обов’язків, дотримання посадових 
інструкцій, а також про манеру і спосіб поведінки. 

Маємо зважати і на те, що навіть найбільш досконалий, так би мо-
вити зразковий стиль роботи управлінців у сфері економіки, підприєм-
ництва чи бізнесу аж ніяк не можна механічно переносити на архівні 
установи, оскільки вони мають свої особливості і межовий характер. 
Їх діяльність існує на порубіжжі державного управління (більше поло-
вини архівістів мають статус державних службовців), розвитку науки 
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(серед архівістів зростає питома вага осіб із науковими ступенями та 
вченими званнями), культури та інформації, а на сучасному етапі вона 
набуває до того ж дедалі більшої прозорості та публічності. За умов 
командно-адміністративної системи управління радянських часів цен-
тральною фігурою будь-якого колективу вважався її керівник як люди-
на, яка уособлювала наділену зверху мало не всю владу над підлегли-
ми. У міру демократизації суспільства центр тяжіння переміщується 
до безпосередніх виконавців, котрі здебільшого цілком самодостатні й 
очікують від керівника не команди і вказівок, а отримання перспек-
тивного бачення напрямів роботи колективу, чіткого роз’яснення мети, 
завдань і шляхів її досягнення, відчуття довіри, поваги й об’єктивного 
ставлення. Досконалий стиль роботи стає інструментом її наукової ор-
ганізації, успішного та демократичного управління колективом, демон-
струє спроможність його носіїв реально впливати на діяльність, пове-
дінку та імідж працівників. 

Мета даного дискурсу полягає в тому, щоб на основі загальної тео-
рії стилю керівництва, взаємодії з методами організації та управління 
з’ясувати його специфіку в архівній справі в контексті демократизації 
та гуманізації архівної системи України, її трансформації від центра-
лізації до децентралізації, забезпечення дедалі більшої самоврядності, 
відкритості та прозорості. 

Науковий менеджмент трактує стиль керівництва як усталену сис-
тему дій або сукупність взаємопов’язаних принципів, норм, методів, 
прийомів і засобів впливу на колектив з метою ефективної і злагодже-
ної діяльності, спрямованої на виконання завдань і досягнення мети6. 
При цьому деякі автори розрізняють поняття “стиль управління”, 
“стиль керівництва” та “стиль роботи”7. Якщо поширити ці положення 
на архівну справу, то у першому випадку мова йде про систему методів 
роботи і принципів поведінки керівника вищої ланки стосовно підпо-
рядкованих йому управлінських працівників, наприклад, стиль Голови 
Державної архівної служби у ставленні до своїх заступників, директо-
рів департаментів, у тому числі державного департаменту страхового 
фонду документації, управлінь, відділів, директорів Українського на-
уково-дослідного інституту архівної справи і документознавства, дер-
жавної наукової архівної бібліотеки, центральних, галузевих, місцевих 
та інших архівів тощо. Стиль управління значною мірою характери-
зує не тільки стиль роботи першого керівника, але й усього колективу. 
Стиль керівництва – це сукупність типових і відносно стабільних ме-
тодів і прийомів впливу на підлеглих безпосередньо у колективі, на-
приклад, у департаменті, архіві чи його підрозділі, з метою спонукання 
працівників до злагодженої і продуктивної роботи, своєчасного, ефек-
тивного і якісного виконання завдань, запобігання конфліктних ситуа-
цій та стресів. Що ж стосується стилю роботи, то цей концепт має 



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ10

найбільш широкий зміст, оскільки включає, крім двох попередніх, що 
охоплюють діяльність управлінських і керівних кадрів (це теж робота), 
весь персонал архівів, незалежно від посад. Нині в Україні 2 371 архів-
них установ, у т.ч. 789 архівів, з яких 642 державної та 147 комунальної 
форм власності, де працює понад 4,5 тис. співробітників. Для кожно-
го з них ключовим є слово “робота”, що спрямовує їх, незалежно від 
посадового статусу: директор, заступник, завідувач відділу, науковий 
співробітник, зберігач фондів, завідувач читального залу чи канцелярії, 
спеціаліст із кадрової роботи, технік чи кваліфікований робітник, – на 
усвідомлене, добросовісне, ретельне, якісне і своєчасне виконання сво-
їх функцій, обов’язків і завдань. Стиль на індивідуальному рівні по-
лягає в тому, щоб правильно й ефективно організувати свою роботу 
та продуктивно використати робочий час, обдумати план і способи ви-
конання завдань на кожний день, тиждень, місяць, подбати про вза-
ємодію з іншими співробітниками, про раціоналізацію робочого місця, 
його культуру. Нарешті, стиль роботи архівіста є частиною стилю його 
мислення, культури поведінки і життя загалом, він не менш важливий 
як освіта, здібності, досвід та трудові навички.

Отже, стиль роботи і керівництва архівістів можна визначити 
як систему наукових принципів і найбільш характерних норм, ме-
тодів, прийомів і засобів організації діяльності, взаємовідносин та 
поведінки кожного працівника архівної установи, шляхів ефектив-
ного впливу на колектив з метою своєчасного і якісного виконання 
завдань, пов’язаних із примноженням, збереженням, обліком та ви-
користанням документів національного архівного фонду, організаці-
єю діловодства та якомога повнішим задоволенням потреб суспіль-
ства і громадян у ретроспективній архівній інформації. 

У цьому визначенні пріоритетними є положення про системний 
характер стилю роботи і керівництва та його призначення або під-
порядкування підвищенню ефективності діяльності архівних установ 
щодо збереження документів, надання інформації та якісних послуг. 
Стилю властиві об’єктивна і суб’єктивна сторони, тобто залежність 
від зовнішнього і внутрішнього середовища, від соціально-економіч-
них, політичних і культурних чинників, а також від індивідуальнос-
ті людини, її професійної підготовки і морально-етичних якостей. До 
об’єктивної сторони належать методи, способи та засоби діяльності ар-
хівістів усіх рівнів, властивих суспільству на певному етапі його роз-
витку, а суб’єктивної – здатність працівників ефективно застосовувати 
ці методи, способи і засоби із врахуванням суспільних викликів, про-
фесійної і менеджерської підготовки, моральних якостей, особливостей 
характеру та темпераменту. Стиль не закладається механічно разом із 
народженням людини, хоча й залежить від певних природних інтелек-
туальних, психологічних та фізичних якостей, від вдачі та ментальнос-
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ті, а формується в процесі родинного виховання, навчання та всієї жит-
тєдіяльності, постійно удосконалюється, шліфується, піддається змінам 
і коригуванню. 

Сучасна наука менеджменту вирізняє декілька найбільш пошире-
них різновидів стилю керівництва, зокрема демократичний, автори-
тарний, ліберальний, діловий і, найчастіше, змішаний. Хоч в абсо-
лютному вигляді вони, як правило, не зустрічаються, і все ж видається 
доцільним стисло охарактеризувати кожен з них, екстраполюючи ці ха-
рактеристики на специфіку архівної галузі, її персонал, управлінські та 
керівні кадри. В архівістиці перших пострадянських років домінуючим 
залишався авторитарний або автократичний стиль, прихильники 
якого орієнтувалися здебільшого на успадковані від минулої системи 
командно-адміністративні методи, на досягнення результатів будь-
якою ціною, на “мінімум демократії” і “максимум контролю”. Син-
дром деяких рис цього стилю простежується й сьогодні у діяльності 
тих керівників архівних установ, котрі схильні одноособово ухвалюва-
ти рішення без попереднього обговорення, надаючи їм директивного 
характеру, здійснювати строгий адміністративний контроль, вдаватися 
до підкреслено критичного оцінювання роботи підлеглих підрозділів та 
працівників. Автократ, зазвичай, спирається на власний авторитет, вда-
ється до адміністрування, до погроз і залякувань підлеглих, сприймає 
їх як слухняних і пасивних виконавців. Керівники архівних установ, які 
послуговуються методами подібного стилю, нерідко намагаються пере-
класти відповідальність за невдачі, прорахунки, недоліки на очільників 
відділів і рядових працівників. Деяким з них властива завищена само-
оцінка, надмірна самовпевненість. Із авторитарним стилем пов’язані 
здебільшого й бюрократичні методи керівництва, надмірна регламен-
тація роботи, погрози, а то й покарання. Приглядаючись до носіїв авто-
ритарного стилю, які не терплять заперечень, критичних зауважень, не 
можна не помітити й адекватну морально-психологічну атмосферу, що 
панує в очолюваних ними колективах архівних установ: нервозність, 
напруженість, аврали, недовіра у стосунках, підлабузництво і присто-
суванство до уподобань директора чи начальника.

Критично ставлячись до авторитарного стилю, не слід повністю 
відкидати адміністративні методи й засоби впливу на працівників ар-
хівної установи, оскільки деякі їх сильні сторони: оперативне прийнят-
тя рішень, термінова мобілізація колективу, зокрема в екстремальних 
або критичних умовах (надзвичайна подія, складна ситуація, теро-
ристичний акт, військові дії тощо), цілком прийнятні, коли особливо 
необхідна чітка і напружена робота всього колективу і централізоване 
керівництво виконанням термінових завдань або усуненням наслідків 
надзвичайної ситуації. Але й за таких обставин мова має йти принаймні 
про прихильно-авторитарний стиль керування.
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І все ж, радує те, що на зміну авторитарним методам керівництва, 
властивим часам радянського тоталітаризму, приходить демократич-
ний стиль, що ґрунтується на чіткому розподілі повноважень, коле-
гіальному принципі прийняття рішень і широкій поінформованості 
колективу архіву про його завдання, націленні на розвиток ініціативи 
працівників і спільний пошук шляхів їх реалізації. Такий стиль дає змо-
гу директорам архівів не нав’язувати свою волю керівникам підрозді-
лів і працівникам, а, навпаки, стимулює останніх перебирати на себе 
частину відповідальності за роботу, повніше усвідомлювати свою осо-
бисту роль у досягненні загальної мети. Як показує практика, демокра-
тичний стиль набагато більше сприяє розвитку ініціативи співробітни-
ків архівної установи, поліпшенню морально-психологічного клімату, 
утвердженню доброзичливості, взаємодопомоги у роботі і партнерських 
відносин. Завдяки йому керування набуває консультативного характеру 
і найкраще підходить для сучасних умов переходу архівних установ до 
децентралізації та самоврядування. Водночас слід уникати псевдодемо-
кратичного стилю, створення видимості демократії, коли, наприклад, 
без належної потреби до обговорення дріб’язкових, другорядних питань 
залучається багато працівників, які відволікаються від основної роботи.

Окремі керівники архівних установ схильні трактувати демокра-
тичний стиль як ліберальний, часом не вбачаючи за вивіскою свободи 
дій підлеглих свою невимогливість, неспроможність приймати іннова-
ційні рішення, розвивати ініціативу й активність працівників, а іноді й 
виправдовувати бездіяльність. І все ж мова йде про ліберальний стиль 
як самодостатній різновид, головною ознакою якого є ідеал свободи, 
хоча під його прикриттям можуть приховуватись намагання керівника 
ухилитися від безпосередньої і активної участі в керівництві архівом і 
в такий спосіб самоусунутися від персональної відповідальності за стан 
справ. Нерідко ліберальні методи зумовлюються слабкою фаховою і 
менеджерською підготовкою керівника, його невпевненістю чи надмір-
ною довірливістю до традицій, сформованих попередниками, або орієн-
тацією лише на вказівки зверху. Водночас зазначимо, що ліберальний 
стиль керівництва може підійти для архівів з невеликим штатом, на-
приклад, для трудових архівів, архівних відділів райдержадміністрацій, 
підприємств, компаній та ін., архівних установ сільських, селищних, 
міських рад, де обмаль працівників і вони потребують широкої само-
стійності та автономних повноважень.

У чистому вигляді жоден із розглянутих стилів практично не існує. 
Більше того, відбувається своєрідна конвергенція стилів, їх взаємопро-
никнення і взаємозбагачення. Найчастіше зустрічаємося з комбінацією 
елементів різних стилів, у першу чергу тих, що надають будь-якій ро-
боті, включаючи й управлінську, діловитості, відкритості, гуманності, 
забезпечують успіх. Залежно від домінування тих чи інших методів і 
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способів у стилі управління, деякі дослідники, зокрема Л. Кудряшова, 
умовно поділяють керівників на різні типи: демократ, організатор, ад-
міністратор, регламентатор, колегіал, спринтер, диспетчер, максима-
ліст, об’єктивіст, формаліст, песиміст, маніпулятор, панікер, дилетант 
та ін8. Називаючи ці типи, сподіваємось, що керівники архівних уста-
нов спробують приміряти їх до себе, до пріоритетів свого стилю робо-
ти і, можливо, зроблять належні висновки.

Спілкування з директорами центральних державних архівів по-
казує, що вони не схильні дотримуватися якогось одного стилю, 
а намагаються адаптувати сильні сторони кожного із них до кон-
кретних умов і часу, виробити власний стиль гнучкого, динаміч-
ного й ефективного керівництва, котрий кваліфікують як діловий 
із пріоритетом демократичних методів. Суть такого управління по-
лягає в тому, що керівник архіву спроможний міняти стиль залежно 
від ситуації, забезпечує мотивацію праці, по-діловому ставить завдан-
ня, організовує і контролює їх виконання, розвиває і спирається на 
ініціативу працівників, кожен із яких має чітко визначені обов’язки 
і необхідну свободу дій. Діловитість керівника архівної установи – 
це, насамперед, професійна компетентність, інноваційність мислення, 
креативність або творчий підхід, нестандартність рішень, швидка ре-
акція на зміни, висока моральність, працездатність, організованість і 
обов’язковість, оперативність, наполегливість, ініціативність, енергій-
ність та емоційна коректність і врівноваженість, інтуїтивність і відпові-
дальність, самокритичність і самовдосконалення, вимогливість і нала-
штованість на якісну реалізацію державної політики в архівній справі. 
Критерієм діловитості не можуть слугувати лише кількісні показники, 
включаючи засідання, оперативні наради, хоча, як засвідчує соціологія, 
керівники архівних установ нерідко до 30 відсотків робочого часу про-
водять на різноманітних засіданнях, нарадах і оперативках, не завжди 
задумуючись над коефіцієнтом їх корисності.

З діловитістю тісно пов’язаний державницький підхід до справи, 
що означає високий рівень національно-державницької свідомості, гро-
мадянської зрілості працівників, їх здатність узгоджувати і підпорядко-
вувати свої інтереси та інтереси колективу архіву завданням держави, 
розуміння ролі і значення архівів, ретроспективної інформації, закодо-
ваної в документах їх фондів для суспільства, здатність оперативно й 
адекватно відповідати на виклики часу. Тут доцільно нагадати, що на 
архівістів поширюються вимоги недавно ухваленої нової редакції За-
кону України “Про державну службу”9, а також “Загальні правила по-
ведінки державного службовця”10 та Основні правила роботи держав-
них архівів України. У них наголошується, що кожен із службовців має 
дбати про позитивний авторитет органів державної влади і державної 
служби, дорожити своїм ім’ям і статусом, сумлінно виконувати служ-
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бові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співро-
бітників, дотримуватися високої культури спілкування. 

З урахуванням кадрової специфіки архівних установ (серед їх пер-
соналу понад 80% жінки, вони посідають більшість посад директорів 
архівів, завідувачів відділів) варто звернути увагу на феномен жіночо-
го стилю роботи і управління. У новітніх публікаціях11, не без впливу 
підвищеної уваги до гендера, наголошується на низці його відміннос-
тей від чоловічого стилю. Якщо чоловіки віддають перевагу правилам 
і нормам, методам адміністрування і примусу, то жінки орієнтуються, 
передусім, на стратегію стимулювання і особистісний контакт. Будучи 
більш емоційними і вразливими, вони частіше виявляють зваженість 
і гнучкість своїх рішень, швидше знаходять компроміси, згладжують 
“гострі кути”, запобігають конфліктним ситуаціям, нерідко схильні 
звертати увагу на деталі, дрібниці, виявляти більшу довіру, до того ж 
змушені працювати в умовах “багатозадачності”: робота, сім’я, діти 
тощо. Дуже часто жінці доводиться своєю сумлінністю мало не що-
денно доводити своє право на лідерство як спосіб самореалізації. Вод-
ночас для неї важливо відчувати свою значущість і менше – матеріа-
льні статки. На думку психологів, жінки легше переносять стреси, не 
так комплексують із приводу невдач, хоча й боляче переживають. На 
жаль, трапляються випадки, коли деякі жінки-керівники намагаються 
уподібнитись чоловікам, копіювати їх стиль роботи, а то й поведінки 
(лихослів’я, паління, вживання алкоголю), інколи спроможні переноси-
ти особисті проблеми на службові справи. 

Певну специфіку має стиль роботи архівознавців-науковців, зо-
крема працівників Українського науково-дослідного інституту ар-
хівної справи та документознавства, Інституту архівознавства НБ ім. 
В. І. Вернадського, Інституту української археографії та джерелоз-
навства ім. М. С. Грушевського НАН України, викладачів універси-
тетських архівознавчих кафедр. Наукова робота не тільки менше під-
дається адмініструванню, нормуванню, але й не переносить подібних 
методів. Тут має домінувати колегіальність керівництва, стратегічність 
і креативність мислення та програмування наукового пошуку, його 
тісний зв’язок з архівними установами, націленість на впровадження 
результатів у методологію і практику архівної роботи, на досягнення 
стандартів світової архівознавчої науки. Стиль дослідників-архівістів 
пов’язаний з особливостями пізнавальної діяльності, інтелектуальної 
творчості, він передбачає етику стосунків і гармонійне поєднання зу-
силь досвідчених і молодих науковців. Тут винятково важливо ство-
рювати інноваційну атмосферу свободи творчості, ініціативи, наукових 
дискусій, поінформованості, доброзичливості, поваги до особистості. 
Ефективність архівознавчих досліджень залежить і від моральних та 
вольових якостей науковців, їх самоорганізації і самокритичності. Не є 
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другорядним стиль публічних виступів архівознавців і архівістів на на-
укових конференціях, включаючи й міжнародні, участі в Міжнародній 
Раді Архівів, у міжнародних архівних днях тощо.

Стиль роботи і керівництва не є постійною величиною, може змі-
нюватись як в індивідуальному, так і в колективному вимірі, насампе-
ред, під впливом суспільно-політичних і соціокультурних процесів. Це 
простежується на тенденціях еволюції стилю керівників архівної сфери 
України. Автор статті мав змогу спостерігати ці зміни, починаючи з 
середини 1960-х рр. За цей час змінювались не лише назви уповно-
важеного державного архівного органу: від архівного управління при 
уряді до Головного архівного управління Ради Міністрів, а відтак, до 
Державного комітету архівів і Державної архівної служби, але й 9 ке-
рівників галузі. Якщо начальники архівного управління Семен Піль-
кевич (1948–1969 рр.) і Олександр Мітюков (1969–1988 рр.) надавали 
перевагу адміністративно-регламентуючим методам керівництва, що 
зумовлювалося домінуванням у радянську добу командно-адміністра-
тивної системи і специфікою роботи галузі (її централізація, закритість, 
директивне посилення контролю за змістом надання інформації, за ор-
ганізацією відомчого діловодства, динамічне розширення мережі архі-
вів, будівництво нового комплексу архівних споруд в обласних центрах 
і в Києві по вул. Солом’янській, передислокація Центрального держав-
ного архіву жовтневої революції з Харкова до Києва, створення нових 
архівних установ, зокрема архіву кінофотофонодокументів, архіву-му-
зею літератури і мистецтва, архіву науково-технічної документації та 
ін.), то Борис Іваненко (1989–1998 рр.), Руслан Пиріг (1998–2002 рр.) 
і Геннадій Боряк (2002–2006 рр.) започаткували децентралізацію ар-
хівної системи і перехід до демократичного стилю роботи, намагалися 
гуманізувати і лібералізувати стосунки з підлеглими. Відомі зміни по-
літичної системи України часів Л. Кучми і В. Януковича (олігархізація 
і спроба тоталітаризації суспільства) негативно відбилися і на стилі ро-
боти керівників Комітету – Ніни Киструської (1996–1998 рр.) і Ольги 
Гінзбург (2006–2014 рр.), що проявлялося в їх спробах повернутися 
до централізованого управління архівною справою і адміністративних 
методів керівництва. Нинішнє керівництво Укрдержархіву демонструє 
утвердження демократичного стилю керівництва, надає більшу увагу 
зв’язкам із громадськістю, діяльності колегіальних органів, розширен-
ню прав і самоврядності центральних і місцевих архівних установ.

І все ж, на яких би принципах не вибудовувався стиль керівництва 
і роботи, визначальними у них виступають базові особисті якості керів-
ника і працівника, норми його поведінки і рівень культури, вміння не 
тільки керувати, але й підкорятись. Діловитості стилю відповідають ви-
сока культура ділового спілкування і мовлення, культура робочого міс-
ця і діловий стиль одягу. Важко уявити собі нормальний стиль роботи 
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чи керівництва, якщо його носій не вміє налагодити прийом громадян, 
вислуховувати співрозмовника, не виявляє поваги до нього, не контро-
лює власні емоції. Дуже важливо, щоб співрозмовники були відверти-
ми, виявляли тактовність, терпимість і розуміння. Професійній репу-
тації керівника архіву сприяє вміння увійти в контакт із підлеглими, 
цінити свій і їхній час, наявність таких рис, як: уважність, ввічливість, 
коректність, стриманість у стосунках12, у тому числі й до користувачів 
архівними послугами. 

У чому найбільш повно проявляється стиль роботи керівника ар-
хівної установи ? Якщо коротко, то в усьому: починаючи від програ-
мування і планування, прийняття управлінських рішень, організації і 
контролю за їх виконанням, від добору і повсякденної роботи з пер-
соналом, проведення виробничих нарад, засідань колегії, зв’язків із 
фондоутворювачами і громадськістю, прийому громадян і закінчуючи 
звітністю. 

У чому секрет ефективності стилю керівництва і які критерії 
його оцінки? Їх треба шукати в координатах виробничої та соціальної 
результативності роботи архівів, спрямованої на якісне формування 
та зберігання документів, використання ретроспективної інформації, 
ставлення до людей і до виконання службових обов’язків. Звичайно, 
в першу чергу, це орієнтація на результати і якість роботи, на раці-
ональність використання інтелектуальних, трудових, матеріально-тех-
нічних та фінансових ресурсів, ставлення до працівників, повага до 
кожного з них, розуміння їх інтересів і врахування потреб, створення 
умов для самореалізації особистості. Американські дослідники Роберт 
Блейк і Джейм Моутон – автори так званої “управлінської решітки” – 
обґрунтували ідею “двох силових ліній”, тобто доцільність вимірюван-
ня ефективності стилю за двома критеріями: а) увага до виробничого 
процесу; б) увага до людей13. Іншими словами, ефективність стилю ви-
мірюється результатами діяльності: успішність, продуктивність і зла-
годженість роботи; якісне й оперативне виконання виробничих завдань 
і службових обов’язків; трудова дисципліна і рівень культури роботи; 
мотивація і поліпшення умов праці; підвищення соціальної активності 
працівників; запобігання конфліктних і корупційних ситуацій. Прина-
гідно зазначимо, що українські архівісти дедалі повніше орієнтуються 
на Міжнародні стандарти ІSО серії 9000 – системи управління якістю, 
включаючи якість послуг, свідченням чого може слугувати певний до-
свід Державного архіву Полтавської області14. 

Помітне місце в удосконаленні стилю роботи і керівництва посіда-
ють контроль і самоконтроль, система атестації працівників. В Україні, 
за досвідом деяких зарубіжних країн, дедалі ширше впроваджується 
система оцінок якості роботи керівників і підлеглих, результати якої ви-
користовуються при атестації працівників, їх просуванні по службі. За 
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умов архівної галузі критеріями такої оцінки могли б слугувати якість 
роботи, кількісні показники щодо приймання та описування справ, під-
готовки відповідей на запити організацій і громадян, створення інфор-
маційних матеріалів, написання наукових і методичних праць, відгуки 
відвідувачів та користувачів на якість послуг і на повноту та своєчас-
ність надання архівної інформації. Результати й ефективність діяльності 
архівістів можуть вимірюватися за їх співвідношенням з витраченими 
людськими, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами.

У цьому зв’язку окремої уваги заслуговує самовдосконалення сти-
лю роботи і керівництва, опанування новітніми інформаційними тех-
нологіями і сучасною оргтехнікою, систематичне ознайомлення з но-
винками індивідуального менеджменту, зарубіжного досвіду, участь у 
тренінгах. Представляє інтерес проведення тренінгів з архівного ме-
неджменту, що практикуються, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі, Льво-
ві та ін. Тут кожен може поставити собі запитання: “Як я ставлюся до 
своєї роботи і посади?”, “Як вона пов’язується з моїми перспектива-
ми?”, “Який мій тип особистості та індивідуальний стиль?”, “Які мої 
сильні і слабкі сторони?”, “Яка моя онлайн-репутація?” та ін. І з участю 
досвідчених фахівців можна отримати на них відповіді і поради щодо 
того, як змінити або удосконалити стиль своєї роботи і поведінки, як 
самовдосконалюватися. Загалом слід мати на увазі, що формування 
стилю роботи і керівництва, його удосконалення – це складний, бага-
тогранний і безперервний процес, що, зазвичай, триває упродовж всьо-
го життя. На нього впливає багато чинників, зокрема: зміни характеру 
суспільних відносин, його панівних ідейно-світоглядних цінностей, 
психологічного клімату і традицій колективу, а також темперамент та 
інші особисті якості працівника.

Сучасний менеджмент розглядає проблеми стилю роботи і керів-
ництва у тісному зв’язку із співвідношенням формального керівника, 
офіційно призначеного, і реального лідера, визнаного колективом. 
Ідеться про два типи відносин – формальних і неформальних. Якщо 
вплив керівника базується на владі, то лідера – на думці й оцінках ко-
лективу. Реальне лідерство легітимізує право працівника на керівни-
цтво колективом, адже ідеальний варіант – коли ці поняття поєднані в 
одній особі, коли існує тісна взаємодія лідера і колективу. Лідерство в 
архівній справі – це здатність людини, яка очолює колектив архіву чи 
підрозділу, впливати на нього завдяки спільному баченню мети, шляхів 
і методів її реалізації. Джерелами впливу лідера є його особистий авто-
ритет, компетентність, знання, досвід, енергійність, комунікабельність, 
що доповнюються такими рисами, як людяність, моральність, ввічли-
вість, доступність. Із цього погляду дуже важливо дотримуватись та-
кого стилю роботи і керівництва, що створюватиме атмосферу довір’я, 
розуміння і підтримки в колективі. Тому дедалі ширшого застосування 
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отримує поняття “стиль керівника”, що охоплює найбільш повний 
комплекс характеристик того чи іншого директора архівної установи. 
Це і професійно підготовлений генератор ідей, і досвідчений коорди-
натор, і організатор роботи, й авторитетний наставник, і порадник під-
леглих, людина, яка дорожить репутацією колективу і своєю власною. 

Зі стилем роботи і керівництва пов’язана педагогіка та психологія 
управління15, наявність у працівників низки педагогічних і психологіч-
них якостей. Ідеться про необхідність опанування новітніми знаннями 
з педагогіки і психології, формування усталеного світогляду, високих 
моральних якостей, належного інтелекту, системного і критичного 
мислення, ініціативи і ділової активності, волі і впевненості в собі, а 
також тренованої пам’яті, доброго здоров’я і привабливої зовнішності. 

Обмірковуючи шляхи модернізації стилю діяльності персоналу ар-
хівних установ, варто зазначити, що в сучасних умовах дедалі вагоміше 
місце тут посідає чинник культури: культури роботи, культури веден-
ня ділової документації, культури надання архівних послуг, культури 
спілкування, культури поведінки, культури робочого місця, дотриман-
ня корпоративної культури і ділового етикету архівістів. Опанування 
високою культурою роботи спрямоване на формування особистості ар-
хівіста, його інтелектуального потенціалу, аналітично-критичного під-
ходу до справи. Більшість працівників архівних установ є публічними, 
вони контактують не лише зі своїми колегами, але й з відвідувачами, з 
користувачами архівних документів, із представниками засобів масової 
інформації, дають інтерв’ю, виступають на радіо і телебаченні, мають 
свої сайти в соціальних мережах, публікуються в пресі, беруть участь у 
громадському житті та ін. Для них притаманні певні субординаційні та 
етичні норми, що випливають з посадових обов’язків. Практика засвід-
чує, що в тих архівних установах, де панує висока культура взаємин, де 
дотримуються морально-етичних норм, де кожен відчуває важливість і 
суспільне значення своєї праці, до мінімуму зведені конфліктні та стре-
сові ситуації. Що ж стосується корпоративної культури архівістів, то її 
можна визначити як сукупність цінностей, норм та правил міжособис-
тісних стосунків. Вони зафіксовані у Міжнародному етичному кодексі 
архівістів, який орієнтує на захист цілісності архівних документів як 
надійних свідків минулого, збереження їх автентичності, на протидію 
спробам тиску з метою маніпулювання архівною інформацією. Архі-
вісти покликані забезпечувати широку доступність до архівних доку-
ментів, їх відкритість, неупереджене обслуговування всіх користувачів, 
захищаючи водночас таємниці відповідно до чинного законодавства. 
Вони мають уникати будь-яких зловживань своїм службовим станови-
щем, використання його для корисливого або нечесного задоволення 
своїх чи чужих потреб16 . 

Складовою частиною стилю роботи персоналу архівів поряд із 
шанобливим ставленням до громадян є діловий одяг і зовнішній ви-
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гляд (дрес-код), що має підкреслювати індивідуальність працівника, 
належний рівень його культури і відповідати особливостям посадових 
обов’язків і умовам праці. Тут не існує строгих правил, а вимоги до 
нього майже нічим не відрізняються від дрес-коду державних службов-
ців: акуратність, скромність, зручність, стриманість, охайність і прак-
тичність. Хибною є думка, ніби зовнішній вигляд працівника архівної 
установи є приватною справою і не відіграє ніякої ролі: головне, мов-
ляв, щоб архівіст виконував свої обов’язки. Слід розрізняти так званий 
вільний стиль і офіційний, пов’язаний із протокольними засіданнями, 
службовими візитами, зустрічами із зарубіжними делегаціями та ін., 
що має підкреслити елегантність. Варто зазначити, що в останні роки 
в офіційному одязі переважають елементи національного костюма, зо-
крема жіночі і чоловічі вишиванки. І все ж свідченням поганого смаку 
була б поява на роботі в порваних джинсах, шортах, шльопанцях, бруд-
ному взутті, коротких спідницях, у прозорих блузках, із глибоким де-
кольте, неохайною зачіскою, численними прикрасами і надто яскравим 
макіяжем. Працівники архівосховищ, лабораторій реставрації, консер-
вації та оцифровування документів, відділів комплектації, обслуговую-
чий персонал використовують, зазвичай, спецодяг.

Одна із особливостей праці більшості архівістів полягає в тому, що 
вона носить переважно сидячий спосіб, часом одноманітний харак-
тер, стосується різних форм роботи з документами та ПК: проведення 
експертизи цінності, облік і реєстрація, фондування і описування, до-
слідження, реставрація, оцифровування документів, написання текстів, 
інформаційна діяльність тощо. Важливо, з одного боку, подбати про 
ергономіку і комфорт робочого місця, його затишність, зручне роз-
ташування меблів, оптимальне освітлення, сучасне інформаційно-тех-
нічне забезпечення, дотримання санітарно-гігієнічних норм. А з дру-
гого – урізноманітнювати види робіт, дотримуватись режиму праці і 
відпочинку, уникати інформаційного перевантаження, робити перерви 
в користуванні комп’ютером, гімнастичні вправи, прогулянки на пові-
трі під час обідньої перерви тощо.

Перед тим, як підсумувати розгляд заявленої проблеми, видається 
доречним зазначити, що розширення міжнародних зв’язків і контактів 
українських архівістів із зарубіжними колегами, ознайомлення з їх сти-
лем роботи позитивно позначається на зальній культурі і знаннях управ-
лінського персоналу вітчизняної архівістики. Водночас не слід забува-
ти, що форми, зміст, методи і стиль діяльності архівних установ кожної 
країни відображає певні національні традиції, особливості ментальнос-
ті того чи іншого народу. Якщо в літературі фігурують такі категорії, 
як стиль “європейський”, “американський”, “німецький”, “японський” 
та ін., то має право на застосування поняття “український стиль”. Який 
він? Його наукові засади сформулював Валерій Терещенко – видат-
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ний учений зі світовим іменем у галузі менеджменту, професор Ко-
лумбійського університету, який з 1963 р. і до кінця життя працював 
у Києві. Секрет успіху менеджерської роботи він вбачав у здатності 
стати диригентом колективу, а не погоничем, проявляти впевненість у 
прийнятті рішень, але не зазнаватися, бути вимогливим, але справед-
ливим, зробити підлеглих партнерами, а не опонентами, критикувати 
їх позитивно, не затикаючи рота, вміти заохочувати і карати, постійно 
вчитися17 . На думку вченого, українська ментальність дає змогу дотри-
муватись таких принципів менеджерської діяльності. Загалом українці, 
не дивлячись на деформації національного менталітету під впливом по-
літики імперій і радянського тоталітаризму, зберегли козацьку вдачу, 
залишаються працелюбними, розсудливими, відкритими, лагідними, 
толерантними, свободолюбивими, схильними до самовиявлення та ін-
дивідуалізму, здатними відстоювати свою свободу і гідність 18. Останнє 
яскраво продемонструвала Революція гідності й антитерористична опе-
рація на Донбасі. Водночас вони схильні до образ, до непокори, до над-
мірної мрійливості. До речі, як свідчать українці, що перебувають на 
постійних або тимчасових роботах в Австрії, Італії, Канаді, Німеччині, 
США, Франції та ін., там вони працюють краще і більш зацікавлено, 
ніж в Україні, демонструючи високу дисциплінованість, сумлінність 
і толерантність. Очевидно, спрацьовує інша атмосфера, вища мобілі-
зованість, оточення, культура, матеріальні стимули. І все ж, на думку 
професора Міланського університету Джованни Броджі-Беркофф, ба-
гатьом українцям бракує прагматизму, їм необхідно долати інертність 
мислення, швидше адаптуватися до сучасного світу 19. 

Таким чином, спираючись на наукові основи менеджменту й аналі-
зуючи практику управлінської діяльності щодо стилю роботи і керівни-
цтва в архівній галузі, можемо зробити такі висновки: 1) сучасне розу-
міння стилю роботи і керівництва в архівних установах сформувалося 
на основі багатовікового досвіду, під впливом глибинних змін і новіт-
ніх трансформацій, що охопили всі сфери суспільного життя, включа-
ючи й архівну, а також на основі наукових теорій раціонального управ-
ління, ситуаційного лідерства та моделі співучасницького керування; 2) 
подальша демократизація суспільства і запровадження ділового стилю 
управління персоналом архівних установ належить до пріоритетних 
напрямів менеджменту, оскільки тут криється одна із найголовніших 
умов успішної, злагодженої та ефективної діяльності як кожної окре-
мо взятої архівної установи, кожного архівіста, так і архівної галузі в 
цілому; 3) пріоритетним об’єктом управління, а відтак і стилю роботи, 
виступають люди, персонал архівних установ, який характеризується 
дедалі вищим рівнем освіти і культури, професійної підготовки, компе-
тентності, національно-державницької свідомості і високих моральних 
якостей. 



21СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

На завершення видається доцільним висловити щонайменше три 
пропозиції: а) архівознавцям, зосередженим в Українському науково-
дослідному інституті архівної справи та документознавства і в уні-
верситетських кафедрах, необхідно активізувати опрацювання теоре-
тичних та методичних засад інноваційного оновлення стилю роботи 
і керівництва в архівних установах, його адаптації до європейських і 
світових стандартів; б) теорія і методика удосконалення стилю роботи 
і управління має посісти одне з пріоритетних місць у системі підви-
щення кваліфікації керівних кадрів і персоналу архівних установ; в) 
удосконалення стилю роботи і керівництва має розглядатися як важли-
вий сегмент децентралізації та адміністративної реформи 20, подолання 
невідповідності між зростаючими потребами суспільства в ретроспек-
тивній інформації та можливостями архівних установ задовольнити їх 
у належному обсязі.
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УДК 94(477.53-25)“1752”

І. М. КІСІЛЬ*

ПРИВІЛЕЙ НА МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО ПОЛТАВІ 1752 р. 
(до питання про автономію міської громади)

На основі архівних документів досліджено умови надання магдебурзького 
права Полтаві гетьманом Кирилом Розумовським у 1752 р., взаємовідносини 
між Полтавською полковою канцелярією та магістратом, обрання міщанами 
війта, бурмістрів та райців.

Ключові слова: магдебурзьке право; гетьман; Генеральна військова кан-
целярія; Полтавська полкова канцелярія; Полтавський магістрат.

Надання магдебурзького права містам у першій половині – середи-
ні XVIIІ ст. було доволі нетиповим явищем для Гетьманщини та аб-
солютно чужорідним для Російської імперії, до складу якої вона була 
інтегрована. На ті часи вже спостерігалася стійка зворотня тенденція: 
обмеження прав міст, а в ряді випадків передавання їх у приватну влас-
ність. Так м. Почеп, яке у 1666 р. отримало магдебурзьке право, за 
особливі заслуги у 1709 р. було віддане у власність князю О. Менши-
кову1, у 1718 р. м. Короп – гетьману Івану Скоропадському2, у 1752 р. 
м. Мена – сотникам Забілам3. Жалуваною грамотою Єлизавети Петрів-
ни гетьману Кирилу Розумовському у 1760 р. надані у власність міс-
та Батурин та Почеп із повітами, Шептаківську волость із селами та 
угіддями4.

Полкові та сотенні адміністрації спрямовували всі зусилля на під-
порядкування магістратів своїй юрисдикції: козацька адміністрація 
втручалася у процеси формування міських органів влади, обов’язковою 
стала присутність представника полковника чи сотника на засіданнях 
магістратського суду, захоплювалися магістратські й міщанські землі, 
вводилися додаткові податки і повинності на користь полкової стар-
шини, відбувалося самочинне переведення міщан під владу приватних 
осіб. Магістрати більшості міст Гетьманщини у 50-х роках ХVIIІ ст. 
стали слухняними виконавцями волі полкової старшини5.

Питання надання магдебурзького права Полтаві у 1752 р. й досі є 
дискусійним в історіографії. Ряд відомих дослідників, зокрема, Д. І. Ба-
галій, М. П. Василенко, О. Г. Бажан вважають, що магдебурзьке пра-
во було надане Полтаві гетьманом Кирилом Розумовським у 1752 р.6 
Інші – М. М. Бужинський, В. В. Румянцева, З. П. Яненко, Н. Я. Цех-
містро, О. В. Коваленко, навпаки, стверджують, що воно було надане 

* Кісіль Іван Миколайович – кандидат історичних наук, перший заступник 
Голови Державної архівної служби України.
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ще до 1648 р., коли територія Лівобережної України входила до складу 
Речі Посполитої, але з різних причин було втрачене, а в 1752 р. його 
лише відновили7. При цьому основні аргументи цих дослідників зво-
дяться, головним чином, до тлумачення термінів “магістрат” і “ратуша” 
в залежності від того, в якому значенні вони вживаються в актовому 
матеріалі. Варто нагадати про те, що Полтава у передвоєнні 1640-і роки 
являла собою не місто, а лише слободу, де добували селітру, і навряд 
чи у неї були тоді шанси отримати привілей на магдебургію. Місто по-
чало розвиватися швидкими темпами вже після закінчення військових 
дій. Можливо, певні елементи міського самоврядування воно набуло за 
часів правління царя-реформатора Петра І, який проводив і міську ре-
форму, рівняючись на європейські міста, де повсюдно існувало міське 
самоврядування. Тоді ж, мабуть, і було запроваджене ратушне правлін-
ня, про яке згадували полтавські міщани у 1752 р. 

Нові (або маловідомі дослідникам) документи, що зберігаються у 
фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 
(далі – ЦДІАК України), дозволяють сьогодні по-новому подивитися 
на самоврядне життя мешканців Полтави, розкривають деякі деталі і 
подробиці вибору війтів, а головне – зайвий раз підтверджують тезу 
про те, що магдебургія місту була надана таки у 1752 р., а не раніше.

У січні 1752 р. полтавський війт Йосип Кирилов разом із міщана-
ми подали на ім’я гетьмана Кирила Розумовського прохання відновити 
у Полтаві діяльність магістрату. Своє клопотання вони аргументува-
ли тим, що за часів Богдана Хмельницького місто користувалося са-
моуправлінням, на що й мало відповідні грамоти та привілеї. Проте 
внаслідок пожежі 1709 р., під час облоги шведськими військами цього 
міста, документи були втрачені. Як доказ діяльності магістрату міщани 
посилалися на купчі, що укладалися і реєструвалися в магістраті8. Ще 
одним доказом, на думку міщан, мала слугувати наявність у магістрат-
ському володінні сіл, що їх було надано гетьманом Іваном Скоропад-
ським за заслуги в обороні міста від шведів 9. Крім того, надання при-
вілею на самоуправління, на думку полтавських міщан, мало відбутися 
за їхні заслуги та втрати, понесені в роки російсько-турецької війни 
1735–1738 рр.10

Після більш як піврічного розгляду, 25 серпня 1752 р. Кирило Ро-
зумовський підписав універсал про відновлення магістрату у Полтаві 
та надав міщанам право обирати війта, бурмістрів та інших урядників 
шляхом вільного голосування, чинити суд та розправу за нормами маг-
дебурзького права. Одночасно було затверджено форму та опис печат-
ки магістрату і підтверджено право на володіння селами та угіддями, 
наданими гетьманами полтавській ратуші11.

Практично одночасно з Полтавською полковою канцелярією кло-
потання про відновлення діяльності магістрату у Новгород-Сіверську 
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подала Стародубська полкова канцелярія. Розглянувши його, гетьман 
Кирило Розумовський 17 листопада 1752 р. видав відповідний універ-
сал12. На думку Д. І. Багалія, міщани Новгород-Сіверська звернулися за 
підтримкою до Наталії Розумовської, матері гетьмана Кирила Розумов-
ського, яка, в свою чергу, звернулася з цього приводу до генерального 
писаря Андрія Безбородька, останній і підготував усі необхідні доку-
менти13.

Зважаючи на той факт, що в першій половині – середині XVIII ст. 
полкові канцелярії всіляко намагалися обмежити права міст та підпо-
рядкувати їх своїй владі, можна припустити, що між Йосипом Кири-
ловим та полтавським полковником Андрієм Горленком існувала до-
мовленість про подальшу взаємодію та підпорядкування магістрату 
полковій канцелярії. На підтвердження цієї гіпотези свідчить факт 
звернення у січні 1752 р. полтавського війта та міщан до Полтавської 
полкової канцелярії з проханням порушити перед гетьманом Кирилом 
Розумовським питання про відновлення діяльності магістрату. Розгля-
нувши й підтримавши звернення міщан, полтавський полковник Андрій 
Горленко надіслав гетьману Кирилу Розумовському прохання видати 
універсал на відновлення міського самоуправління14. Проте полковник 
не забув про власний інтерес і в листі до гетьмана зазначив, що “…, і 
яко они, войтъ з мѣщанами, просятъ о магистратT, жTлая и з оним бить 
по прTжнему в вѣдомѣ полковой канцTляріи”15. Відзначимо, що у тексті 
донесення полтавський полковник жодним словом не згадує про пожа-
лування Полтаві магдебурзького права, мова йде лише про магістрат як 
орган виконавчої влади.

Однак реалізувати на практиці надані полтавським міщанам пра-
ва виявилося досить складною справою. Незважаючи на отриману від 
гетьмана грамоту на відновлення магістратської форми правління, віль-
не обрання міських урядників та окремий міський суд, полкова адміні-
страція не визнала незалежність Полтавського магістрату і продовжу-
вала вважати полтавських міщан своїми підданими.

Першою серйозною суперечкою між магістратом і полковою адмі-
ністрацією стало обрання нового війта після смерті 29 грудня 1752 р. 
Йосипа Кирилова. Користуючись наданим гетьманом правом вільного 
обрання міських урядників, міщани зібралися 31 грудня 1752 р. у при-
міщенні магістрату і загальною більшістю голосів обрали війтом пер-
шого бурмістра Андрія Терентенка. Життєвий досвід, військова служба 
та робота на різних посадах робили Андрія Терентенка вигідним кан-
дидатом. Полтавські міщани сподівалися, що він зможе вирішити про-
блемні питання міської громади.

Військова служба Андрія Терентенка розпочалася з участі в обо-
роні Полтави під час облоги її шведськими військами. Згодом він брав 
участь у Прутському поході 1711 р., обороняв південні кордони від на-
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бігів кримських татар та побував у полоні. В 1721 р. його обрали пол-
ковим комісаром зі збору консистентського податку. У роки російсько-
турецької війни 1735–1738 рр. Терентенко закуповував та постачав на 
потреби російської армії волів. Звільнившись зі служби, займався ко-
мерційною діяльністю: скуповував воли з подальшим перепродажем їх 
у Шльонську (Сілезії), а звідти привозив різні товари, які продавав на 
місцевих ярмарках16.

По завершенню виборів до канцелярії гетьмана було надіслано 
повідомлення про їх результати17. Проте таке “безконтрольне” з боку 
полтавської полкової канцелярії обрання війта, на думку полковника, 
прямо суперечило його особистим інтересам. У листі, надісланому 
7 січня 1753 р. до Генеральної військової канцелярії, полковник Ан-
дрій Горленко оскаржив рішення громади і дав свою оцінку проведе-
ним виборам: “ Tгда волTю божTю войт полтавский Иосиф Кириловъ 
умрT, то магистратъ полтавскій нT давъ никакого знания в полковую 
канцTлярію в ночь, в нTобычноT врTмя, собравъ нѣсколко пяныхъ 
цTховихъ людTй к избѣ магистратской чинилъ виборъ на чинъ убилай 
войта ... и вибравъ Tдного мѣщанина названного Андрѣя ТTрTнтTнко, 
а самъ жT собою опрTдѣлилъ войтомъ … дTрзнулъ и самъ  подписатся 
войтом магистратскимъ нT трTбуя на то ни от кого конфѣрмації”. Не 
забув полковник згадати й про свої заслуги у відновленні полтавського 
магістрату і вказав, що за універсалом “оной магистрат от дирTкциї 
полковника и полковой канцTлярії нT исключTнъ”, тому просив визнати 
ці вибори недійсними і пропонував провести нові18. 

У другій скарзі, від 18 січня на ослушности и противності и 
продTрзновTния мTщан полтавского магистрата ... которыT причинили 
мнT над прTжниT укоризны нTмалые обиды”, полковник звинуватив но-
вообраних міських посадовців у відмові надати підводи для перевезен-
ня дичини до гетьманського двору; самостійному, без згоди з полковою 
канцелярією визначенні та постановці на зимові квартири російських 
солдат, перепідпорядкуванні цехів магістрату, що раніше знаходилися 
під юрисдикцією полкової канцелярії. Андрій Горленко прохав відсто-
ронити війта та писаря від виконання обов’язків та призначити, на час 
до обрання нових урядників, на посаду війта городового отамана Іллю 
Волховського, який “и прTждT много врѣмTни в того правлTния нахо-
дился и к тому достаточTн”, а на посаду міського писаря – військового 
канцеляриста Федора Белушенка19. 

Розглянувши прохання міщан та скарги полковника, Генеральна 
військова канцелярія надіслала гетьману Кирилу Розумовському, який 
на той час перебував у Москві, листа з проханням врегулювати цю су-
перечку. 

Не чекаючи відповіді від гетьмана, полтавський полковник вирі-
шив розв’язати цей конфлікт, використовуючи силу. З метою виконан-
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ня повинності з постачання дичини до гетьманського двору, полтавські 
міщани, як і решта мешканців Гетьманщини, зобов’язані були надавати 
коней та підводи для її перевезення. Відповідно до ордера полтавсько-
го полковника, старшина Полтавської полкової канцелярії силоміць у 
січні 1752 р. відібрала коней та підводи у магістратських урядників 
та міщан. Такі дії викликали протест магістрату. У скарзі від 23 січня 
1752 р., надісланій до Генеральної військової канцелярії, зазначалося, 
що деякі коні та підводи так і не були повернуті. Такими діями со-
тенна канцелярія не тільки перевищила свої повноваження, а й пору-
шила порядок відбування цієї повинності. У скарзі міщани вказували 
на свавілля сотенної та полкової старшини та прохали, щоб відбування 
всіх повинностей відбувалося виключно згідно з ордером Генеральної 
військової канцелярії, а не по указу полковника20.

Розглянувши звернення Генеральної військової канцелярії, геть-
ман Кирило Розумовський прийняв тимчасове рішення. Ордером від 
20 лютого 1753 р. він залишив на посаді обраних полтавськими міща-
нами війта та писаря до свого приїзду до м. Глухова та видання з цього 
приводу окремого наказу. Також магістрат було зобов’язано на вимогу 
полкової канцелярії надавати підводи та коней для відбування пови-
нностей з перевезення подорожніх та дичини до його гетьманського 
двору21.

Фактично з цього часу розпочинається протистояння між магістра-
том та полтавським полковником, який намагався нівелювати зусилля 
Андрія Терентенка з практичного впровадження у повсякденну практи-
ку наданих місту прав та привілеїв.

Протягом 1753–1754 рр. Андрій Терентенко порушував перед Ге-
неральною військовою канцелярією такі питання:

– сплата податків від ремісників, які проживали у Полтаві та пере-
бували під захистом козацької старшини;

– сплата податків до міської казни усіма мешканцями міста, неза-
лежно від станової приналежності, які жили на міщанських ґрун-
тах;

– повернення у міську власність будинків, зайнятих полковим су-
дом і військовими постояльцями; 

– ремонт мостів, гатей, верстових стовпів не тільки міщанами, а 
усіма мешканцями міста;

– заборона використання у приватних потребах полковника поспо-
литих магістратських сіл;

– продаж алкоголю у місті та селах, належних магістрату22.
Проте ці заходи, спрямовані на розвиток автономії міської грома-

ди, не мали успіху. Генеральна військова канцелярія самоусунулася 
від вирішення проблемних питань і гальмувала їх вирішення нескін-
ченним листуванням. Відсутність сильного покровителя у міської гро-
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мади та монопольне право на застосування фізичного примусу з боку 
полковника звели нанівець усі ініціативи Андрія Терентенка. За часи 
його війтівства фактично було вирішене лише одне питання – порядок 
відносин між полковою канцелярією та магістратом. Але цьому також 
сприяла конфліктна ситуація, що склалася навколо Новгород-Сівер-
ського магістрату, війт якого Опанас Таміловський також конфліктував 
із полковою канцелярією і визнавав та виконував розпорядження лише 
Генеральної військової канцелярії.

Наказом гетьмана від 30 червня 1753 р. Генеральній військовій 
канцелярії, з метою врегулювання конфліктної ситуації, визначено міс-
це магістратів привілейованих міст у системі органів влади: магистра-
там, какъ в полковихъ такъ і в сотTннихъ городахъ, находячимся в визії 
і в командѣ полковихъ канцTлярий, кромѣ нарядовъ и общTнародныхъ 
повинностTй и сYда по зTмским дѣламъ бытъ нT слѣдYTтъ. ЕжTли жT 
по какимъ дѣламъ, как то о вистатчTнії на консистTнтовъ и дрYгихъ 
дачъ надлTжатимTтъ полковим канцTляриямъ з магистратами имѣть 
сношTніT, в такомъ случаT прTдложTніT чинит формой партикулярних 
писTмъ на імя войта и урядниковъ магистратскихъ”. Також у наказі 
гетьмана зазначалося, що всі сторони мають з повагою ставитися до ви-
конання указів Її імператорської величності. Відбування повинностей 
та виконання усіх нарядів війти та міські посадовці повинні організо-
вувати за ордерами, надісланими від полкових канцелярій23. 

Наслідком цього протистояння стало різке зменшення підданих 
Полтавського магістрату. Надаючи у червні 1754 р. пояснення Гене-
ральній військовій канцелярії, чому полтавський магістрат не може на-
діслати належну кількість робітників для будівництва задніпровських 
фортець, Андрій Терентенко вказував, що за ревізією 1753 р. у віданні 
магістрату, з урахуванням мешканців магістратських сіл, перебувало 
867 дворів, а за один рік вибуло 170 дворів24. 

Розуміючи всю безрезультатність боротьби з полтавським полков-
ником, зваживши на відсутність можливостей вирішити накопичені 
конфлікти, до того ж літній вік та стан здоров’я25, Андрій Терентенко 
5 червня 1754 р. подав на ім’я гетьмана клопотання про його звільнен-
ня від виконання обов’язків війта26. 

Цілком очевидно, що цим вирішив скористатися Андрій Горленко 
і, нарешті, підпорядкувати магістрат своїй волі. У клопотанні, подано-
му Кирилу Розумовському, міщани прохають гетьмана призначити на 
посаду війта колишнього полтавського городового отамана Іллю Вол-
ховського. Поціновуючи його заслуги, вони зазначили, що кандидат 
перебуває на посаді городового отамана ще з часів російсько-турецької 
війни 1735–1738 рр., постійно живе в Полтаві і, найголовніше, його 
рекомендував на цю посаду Андрій Терентенко27. 

Утім, одночасно з цим клопотанням, до гетьмана надходить звер-
нення від писаря Генерального військового суду Василя Висоцького, в 
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якому той прохає призначити на посаду війта свого батька, Івана Висо-
цького – бурмістра Полтавського магістрату. У донесенні вказувалося, 
що він заслуговує на цю посаду завдяки вірній і тривалій військовій 
службі, за яку так і не отримав нагороду28.

Розглянувши подані йому клопотання, 10 серпня 1754 р. Кирило 
Розумовський видав універсал, яким затвердив на посаді полтавсько-
го війта Івана Висоцького29. Таким чином, гетьман проігнорував право 
міщан вільно обирати війта, чим порушив свій же, виданий раніше, 
універсал.

Призначення на посаду війта, який мав впливового покровителя, 
дозволило міській владі частково вирішити питання впорядкування 
системи збору податків і відбування повинностей та зупинити відхід 
міщан та посполитих30. Проте, при цьому Кирило Розумовський дав 
чітко зрозуміти, що залучати до виконання загальнонародних пови-
нностей та переобтяжувати консистентськими податками своїх підда-
них він не дозволить31.

У серпні 1762 р. гетьманським універсалом Івана Висоцького було 
звільнено з посади, а війтом Полтавського магістрату затверджено вій-
ськового канцеляриста Петра Чарниша32.

Для належного управління магістратом, судом, міським госпо-
дарством та адміністративно-фінансовими справами міщани обирали 
бурмістрів, райців, лавників та магістратського писаря. При цьому 
слід зауважити, що чисельність магістратських урядників не була чіт-
ко визначеною і коливалася залежно від рангу і розмірів міста. Згідно 
з положенням збірника норм магдебурзького права “Porządek sądow 
miejskich”, міщани повинні були обрати одинадцять урядників “а войт 
двTнадцатый... и сиT число одинадцять значит одинадцять апостолов 
кроме Иуды прTдатTля, а войт двTнадцатый, значит избавитTля нашTго 
кой был глава апостолам...”33. У пунктах “Прав, за якими судиться ма-
лоросійський народ”, що стосуються виборів міських урядників, не 
вказано точної кількості магістратських службовців: “коликим числом 
их в городах за обычай бываTт”34.

Відповідно до кваліфікаційних вимог, магістратські урядники по-
винні були відповідати наступним вимогам “осTдлых, однако нT вѣсьма 
богатых и убогих, но срTднTго имущTства, ибо богатыT и сильнTе часто 
звикли общTство утTснять и нищих, убогиT жT поTлику лакомыT нT по-
лзовать, но срTдствTнного имущTства к тому, наиспособнTйшиT, которыT 
своим доволствуются, чужого нT жTлают и общѣство к полTзности при-
водят”35. Проте, як показав аналіз їхніх послужних списків та роду за-
нять до обрання і після звільнення з посади, бурмістри, райці та лав-
ники Полтавського магістрату походили із міщанського та козачого 
станів, що займалися гуртовою торгівлею36. 

Разом із обранням на посаду війта Андрія Терентенка міщани обра-
ли чотирьох бурмістрів, чотирьох райців, чотирьох лавників та писаря. 
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Досить різку й промовисту оцінку дав полковник і обраним магістрат-
ським службовцям у іншій скарзі: “выбрано самоволно в магистратскиT 
чини дванадцять чTловTк, імTнно бурмистра чтири, райци чтири и лав-
ники чтири, да прTжнихъ бурмистовъ два и писар TдTнъ итого пятнад-
цать дворов з самихъ багатшихъ и знатнѣйшихъ мѣщан … чTго в томъ 
магистратѣ изстарѣ никогда такого знатного числа чиновников нT со-
стояло”. Отже, полковник негативно оцінив обрання такої кількості ма-
гістратських службовців, оскільки обрані особи отримували неймовірні 
на його думку привілеї – звільнялись від сплати податків і повиннос-
тей, а їхні будинки – від постою, через що “нTзгласным людTм нTмалоT 
отягощTниT”. Полковник констатував, що така кількість магістратських 
службовців є збитковою для економіки міста, оскільки раніше ці 12 но-
вообраних магістратських службовців сплачували 72 порції і 30 рацій37. 
Логіка полтавського полковника була прийнятною й цілком зрозумі-
лою для гетьманської адміністрації, але він не враховував того факту, 
що саме така практика була властива усім містам, що користувалися 
магдебурзьким правом, принаймні за часів Речі Посполитої.

Намагання притягти Андрія Горленка до відбування загальнона-
родних повинностей та сплати податків не мала успіху. Ордером Гене-
ральної військової канцелярії двори війта, бурмістрів, райців та лавни-
ків були звільнені від податків та повинностей на час виконання ними 
обов’язків38.

Для виконання служб при магістраті мали одночасно перебувати 
два бурмістри, двоє райців та двоє лавників, т. зв. “правлячі урядни-
ки”. Інші міські урядники, т. зв. “не правлячі”, використовувалися для 
різних служб і доручень. Термін перебування “правлячих” урядників 
становив півроку39.

Порушення права вільного обрання війта негативно вплинуло і на 
механізм обрання магістратських урядників. Ігноруючи право громади 
на обрання писаря, у листопаді 1754 р., за поданням війта, на посаду 
міського писаря Генеральна військова канцелярія затвердила канцеля-
риста Генерального суду Данила Писаревського40, порушуючи тим са-
мим самоврядні права міщан.

У серпні 1759 р., у зв’язку із звільненням бурмістрів Андрія Терен-
тенка та Семена Максименка, а також смерті Петра Кирилова, з метою 
уникнення проблем для виконання служб, міщани зібралися та шляхом 
вільного голосування обрали на вакантні посади райців Федора Чупру-
новського, Павла Кирилова і міщанина Данила Терентенка. На щойно 
звільнені посади райців обрали магістратських лавників Омеляна Ма-
лиховського і Павла Висоцького. А на посади лавників – міщанина Гри-
горія Мосьпана та магістратського канцеляриста Василя Дем’яновича. 

Проте Іван Висоцький не визнав результати цих виборів і відмо-
вився приводити новообраних міських урядників до присяги через від-
мову міщан обрати на посаду бурмістра його сина Захара41. 
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Відстоюючи своє право вільного обрання міських урядників, мі-
щани інформували Генеральну військову канцелярію про результати 
голосування та прохали видати ордер, яким мали зобов’язати Івана Ви-
соцького визнати результати виборів та привести новообраних бурмі-
стрів, райців та лавників до присяги. Разом із цим міщани повідомили, 
чому вони відмовилися обрати Захара Висоцького на посаду бурмі-
стра: “по причинT яко онъ TщT молодъ и нT жTнатъ, и нигдѣ ни в каких 
слyжбахъ нT бивалъ и той бyрмистTрской должности крайнT правитъ нT 
можTтъ. К томy ж TщT онъ с нимъ, войтомъ, в одномъ дворѣ и Tдиной 
хатѣ живѣтъ да и присyтствоватъ Tмy з отцTм своїмъ нTприлично”42. 
Аргументи і пояснення міщан зіграли свою роль. Розглянувши скаргу 
полтавських міщан, Генеральна військова канцелярія надіслала Івану 
Висоцькому ордер із зобов’язанням визнати вибір міщан та привести 
новобраних урядників до присяги43. 

Усім посадовцям полтавського магістрату, які звільнялися із займа-
ної посади, було властиве бажання перейти до іншого стану з тим, щоб 
звільнити свої будинки від консистентського, квартирного податків та 
відбування загальнонародних повинностей.

Подавши клопотання на ім’я Кирила Розумовського про звільнення 
від виконання війтівських обов’язків, Андрій Терентенко прохав звіль-
нити його від сплати податків та відбування будь-яких повинностей. 
Розглянувши прохання війта, гетьман задовольнив його та видав від-
повідний універсал44. У 1758 р. Андрій Терентенко подав клопотання 
про звільнення його з посади бурмістра та попросив присвоїти йому 
чин військового товариша. Своє прохання він мотивував тим, що ті 
служби, які він виконував при війську, збирав податки та організову-
вав поставки волів на потреби армії, відносяться до козачої служби. Це 
прохання було також задоволено45. Його син Данило, який неоднора-
зово обирався на посаду бурмістра, при звільнені також отримав чин 
військового товариша46. Тож така практика була поширеною і законо-
мірною у ті часи.

У донесенні гетьману про звільнення його із займаної посади, Іван 
Висоцький прохав звільнити його будинок від сплати податків, по-
винностей та нагородити його чином “против протчих войтов”. Роз-
глянувши його прохання, гетьман видав універсал про звільнення бу-
динку від податків та повинностей і присвоїв йому чин військового 
товариша47. 

Бурмістр Семен Максименко при своєму звільненні прохав Гене-
ральну військову канцелярію клопотати перед гетьманом надати йому, 
за вірну його службу, чин значкового товариша. Своє прохання мо-
тивував тим, що він і його батько за походженням є козаки, які пере-
селилися із Келебердянської сотні до Полтави, він сам тривалий час 
перебував на службі при полковій канцелярії, здійснював збір волів та 
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податків на утримання російських військ, а з 1752 р. полтавські міщани 
обрали його на посаду бурмістра48. Його прохання також було задо-
волене.

Таким чином, можна констатувати, що реалізація наданого міщанам 
Полтави права вільного вибору міських урядників вимагала значних 
зусиль міської громади та не могла існувати без зовнішньої підтримки 
впливових посадових осіб. Даючи настанову обраному від цього міста 
депутату до Комісії для створення проекту нового Уложення, виборці 
прохали імператрицю про жалувану грамоту на підтвердження прав та 
привілеїв магістрату, повноцінне впровадження в усі сфери міського 
життя норм магдебурзького права. Однак, існуюча адміністративно-
політична система Гетьманщини, за якої магістрати, хоч формально 
не підпорядковувалися полковим канцеляріям (згідно з привілеями), 
не передбачала існування повноцінного місцевого самоврядування та 
нівелювала всі намагання міщан реалізувати надані їм привілеї. Тож 
надання міській громаді Полтави привілею на магдебурзьке право у 
1752 р. слід розглядати як виняткове явище.
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М. Г. ПАЛІЄНКО*

ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

І АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛЕЙ АРХІВНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена історії становлення та розвитку архівної освіти у краї-
нах Західної та Центральної Європи, а також США і Канаді, порівняльному 
аналізу “європейської” та “американської” моделей підготовки архівістів, виз-
наченню їх особливостей та тенденцій розвитку.

Ключові слова: архівна освіта; архівна наука; архівні студії; моделі ар-
хівної підготовки; історичні традиції; сучасні тенденції; програма навчання; 
Європа;  США; Канада.

Упродовж останнього століття теоретики архівної науки поряд із 
архівістами-практиками з багатьох країн світу активно обговорюють у 
наукових публікаціях та у виступах на міжнародних форумах питан-
ня фахової освіти, її інституціолізації, намагаються якнайповніше ві-
добразити сутність професії, її роль та значення у постійно еволюці-
онуючому суспільстві. Особливо актуальною ця тема постала на межі 
ХХ і ХХІ ст., коли інтенсивний розвиток інформатизації суспільства та 
запровадження комп’ютерних технологій в усі сфери його життєдіяль-
ності поставили нові виклики та завдання перед представниками про-
фесії. Крім того, змінилась сама роль архівістів у суспільстві, відбуло-
ся поступове зміщення домінуючих акцентів у їх діяльності з функцій 
пасивних зберігачів документальної спадщини на активних учасників 
процесу творення історичної й соціальної пам’яті. Еволюційні та інте-
граційні процеси, що нині відбуваються в українському суспільстві, з 
новою силою актуалізують звернення архівної професійної спільноти 
до переоцінки своєї історичної місії, ролі та значення і тим самим по-
рушують проблеми реорганізації та адаптації архівної освіти до вимог 
часу. Особливо гостро ці питання постали у зв’язку з проведенням за-
гальнодержавної освітньої реформи, а також прийняттям нового класи-
фікатора спеціальностей, за яким “архівну справу” було зараховано до 
галузі “культура” та об’єднано з підготовкою спеціалістів з інформа-
ційної та бібліотечної справи.

У фокусі цього дослідження перебувають історичні витоки профе-
сії та еволюційні зміни у фаховій підготовці архівістів крізь призму 
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компаративного аналізу “європейської” та “американської” моделей 
архівної освіти, особливостей їх становлення та сучасних тенденцій 
розвитку. У такому визначенні проблеми воно вперше здійснюється в 
українській історіографії і в жодному разі не претендує на всеосяж-
ність, оскільки через багатогранність та варіативність систем підготов-
ки архівістів у різних країнах світу у рамках однієї публікації можливо 
лише узагальнити її характерні риси та визначити певні регіональні 
особливості. З огляду на те, що у статті аналізується зарубіжний досвід 
фахової підготовки архівістів (передусім, країн Західної та Центральної 
Європи, США та Канади), за її рамки свідомо винесено характеристику 
процесу підготовки архівістів в Україні, що у майбутньому потребує 
окремого, спеціального компаративного дослідження.

В основу статті покладено порівняльний аналіз публікацій відо-
мих зарубіжних архівознавців та архівістів-практиків, присвячених 
проблемам архівної освіти, формуванню її концептуальних засад та 
професійних стандартів, висвітленню процесу їх імплементації у на-
вчальних програмах університетів та архівних шкіл, практичній ді-
яльності архівних інституцій, серед яких праці Семюеля Ф. Беміса 
(Samuel F. Bemis), Роберта М. Ворнера (Robert M. Warner), Лючіани 
Дюранті (Luciana Duranti), Террі Іствуда (Terry Eastwood), Марка Ка-
рассі (Marco Carassi), Фердінанда Оппла (Ferdinand Opll), Вільяма Дж. 
Орра (William J. Orr), Ернста М. Познера (Ernst M. Posner),  Теодора 
Р. Шелленберга (Teodor R. Schellenberg), Роя Шеффера (Roy Schaeffer) 
та ін. В українській історіографії стосовно зарубіжної архівістики най-
більш розробленими нині є питання, пов’язані з професійною підготов-
кою архівістів у США, що знайшли відображення у монографічному 
дослідженні “Архіви та архівна справа Сполучених Штатів Америки: 
історія та організація”  (Миколаїв, 2013) та низці статей Л. Левченко. 
Першу в Україні ґрунтовну публікацію з історії становлення та роз-
витку архівної освіти у Польщі здійснила магістр кафедри архівознав-
ства Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
М. Апеннікова на сторінках міжнародного наукового збірника “Nad 
Wіsłą і Dnіeprem” (Toruń – Saragossa, 2015). Крім того, у процесі напи-
сання цієї статті були широко використані електронні ресурси зарубіж-
них освітніх цент рів, які здійснюють підготовку архівістів.

Визначальний вплив на еволюцію архівної справи та розуміння міс-
ця й ролі архівів у житті суспільства мали події Великої французької 
революції кінця XVIII ст., що призвели до формування “французької” 
моделі архівів та нової освітньої парадигми. Останнє зумовлювалось 
потребами суспільства та розвитком історичної науки, досягненнями у 
галузі палеографії, дипломатики та низки інших спеціальних дисцип-
лін. Французька революція докорінно змінила цілі та функції архівів, 
зробила перший крок до відкриття їх для публіки і сприяла їх подаль-
шому використанню в історичних дослідженнях.
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Європейці, на відміну від американців, традиційно підкреслюва-
ли подвійний обов’язок архівістів – бути не тільки зберігачами, але й 
інтерпретаторами історичних документів1. Ідеал архівіста-історика до 
цього часу залишається поширеним і популярним у Європі.

Інтенсивний розвиток архівної справи викликав необхідність у під-
готовці кваліфікованих спеціалістів. Наприкінці XVIII ст. в Італії та 
у першій чверті ХІХ ст. у Франції та Баварії були засновані архівні 
школи, що започаткували традицію системного викладання низки істо-
ричних дисциплін, сформували загальні підходи й визначили стандарти 
із підготовки архівістів-палеографів, які вважалися засадничими упро-
довж наступного століття2.

Заснування Школи хартій (École des Chartes, нині – École nationale 
des chartes) відбулося 22 лютого 1821 р. відповідно до наказу короля 
Людовика XVIII3. Становлення архівної освіти у Франції було зумовле-
но розвитком історичної науки доби романтизму, зростанням загально-
го інтересу до національної історії, документів епохи Середньовіччя та 
необхідністю підготовки фахівців для роботи з численними архівними 
колекціями попередніх періодів, переданими на зберігання до Націо-
нального архіву Франції. 

Підготовка перших архівістів розпочалась у приміщенні Королів-
ської бібліотеки, причому акцент у навчанні робився на вивченні палео-
графії та текстології, оскільки майбутні співробітники Національного 
архіву передусім мали читати, описувати та систематизувати середньо-
вічні документи, написані переважно старофранцузькою мовою та ла-
тиною. Після першого випуску школа була закрита у 1823 р. Однак за 
кілька років (1830 р.) вона відновила свою діяльність і від того часу 
успішно продовжує готувати архівістів-ерудитів. Уже у ХІХ ст. навчан-
ня у школі здійснювалося як з професійною, так і з науковою метою, і за 
нею було визнано монопольне право на підготовку архівістів для роботи 
у Національному архіві, а згодом й у департаментських архівах Франції.

Навчання у Школі хартій було на високому рівні, і в цей престиж-
ний заклад було доволі складно вступити. Абітурієнти мали скласти 
низку письмових та усних вступних іспитів (серед яких: переклад тек-
сту з латини без словника, історичні есе латинською та французькою 
мовами; усні іспити включали детальне обговорення запропонованого 
латинського тексту, дискусію з проблем історії Середньовіччя та Ново-
го часу, іспит з історичної географії Франції, з німецької та англійської 
мов). Додаткові бали надавалися тим кандидатам, які демонстрували 
володіння ще однією із зазначених у переліку мов (класичною грець-
кою, італійською, арабською, португальською, російською чи араб-
ською)4. До Школи приймали 20 кандидатів з найвищим рейтингом.

Упродовж трьох років студенти вивчали латинську і французьку 
палеографію, дипломатику, романську філологію, сігіллографію, нуміз-
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матику, класифікацію архівів і бібліотек, історичну географію, системи 
мір і ваги, історію політичних інституцій Франції, археологію, цивіль-
не, церковне та феодальне право. У 1897 р. Школа хартій була пере-
ведена до приміщення Сорбонни (за адресою – 19, rue de la Sorbonne), і 
“шартисти” паралельно із вивченням архівознавчих курсів почали від-
відувати університетські лекції з інших історичних дисциплін. Основні 
заняття присвячувалися читанню середньовічних рукописів та їх обго-
воренню, до якого студенти годинами готувалися у бібліотеці та архіві. 
Фінальні іспити включали всі предмети, що вивчалися впродовж року, 
а навчання завершувалося захистом магістерських робіт та практикою 
в Національному архіві.

Архівіст-палеограф, підготовлений у рамках французької освітньої 
моделі, став типовим представником архівної професії, робота якого 
була спрямована на вивчення, систематизацію та опрацювання дже-
рельної інформації архівних документів через їх упорядкування, опи-
сування та каталогізацію, підготовку індексів, інвентарів та каталогів. 
Накопичення емпіричного знання призвело до визнання архівів як ін-
ститутів пам’яті та хранителів культурної спадщини. Французька мо-
дель – історична, позитивістська, орієнтована на культурну спадщину, 
розвивалась та закріплювалась упродовж другої половини ХІХ та на-
ступного ХХ ст. 

Цікавим та оригінальним є досвід підготовки архівістів в Італії, 
висвітлений у публікаціях Донато Тамбле (Donato Tamblé)5 та  однієї 
з найуспішніших випускниць архівної школи у Римі, нині – професора 
Школи бібліотечних, архівних та інформаційних студій Університету 
Британської Колумбії (Канада) Лючіани Дюранті (Luciana Duranti)6. 
Витоки архівної освіти простежуються у країні, починаючи з XVIII ст. 
З 1765 р. архівознавчі курси були запроваджені у Болонському універ-
ситеті, а з 1786 р. – у Державному архіві Болоньї. На межі XVIII – XIX 
ст. постали архівні школи у Мілані, Неаполі, Падуї, Туріні, у середині 
ХІХ ст. – у Палермо, Венеції та Флоренції7. Їх завдання включали не 
тільки підготовку архівістів, але й підвищення статусу архівів, сприян-
ня розумінню їхньої місії у суспільстві.

Після об’єднання Італії у 1861 р. Школи архівістики, палеографії і 
дипломатики – Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica (сучасна 
уніфікована назва – з 1963 р.) функціонували у структурі сімнадцяти 
державних архівів країни, розташованих у найбільших містах провін-
цій (Болоньї, Венеції, Генуї, Мілані, Неаполі, Палермо, Пармі, Перуджі, 
Римі, Трієсті, Турині, Флоренції та ін.)8. Слід зазначити, що італійське 
архівне законодавство, починаючи з положень  закону 1875 р., розгля-
дає архіви як наукові інституції, а характерною рисою італійської ар-
хівознавчої літератури є підкреслення культурного значення архівів9. 
У програмах з підготовки архівістів є три обов’язкові навчальні комп-
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лекси: 1)  архівознавство (архівна теорія, організація архівів та методи 
описування, історія архівів та архівне законодавство), 2) палеографія 
(латинська і сучасна), 3) дипломатика (церковних, державних і при-
ватних документів). Інші дисципліни є варіативними, і кожна зі шкіл 
включає до своїх програм (за вибором): курси з історії державних ін-
ституцій регіону, місцевих архівів, архівних технологій (будівництва, 
устаткування, реставрації та ін.), термінології, електронних архівів, а 
також із низки спеціальних історичних дисциплін – хронології, сфра-
гістики, геральдики, нумізматики, метрології, кодикології, криптогра-
фії тощо. Теоретичні курси органічно поєднуються з практикою слуха-
чів-стажерів в архівних установах.

Прийом на роботу до італійських архівів здійснюється на конкурс-
ній основі. Після складання низки письмових та усних іспитів нові 
архівісти (за висловом Л. Дюранті – “neophyte archivists”) упродовж 
півроку працюють під керівництвом досвідчених наставників, пара-
лельно відвідуючи заняття в архівній школі. Отже, в Італії диплом з 
архівознавства, отриманий у державній архівній школі чи університеті, 
є обов’язковим не тільки для державних архівістів, але й для директо-
рів недержавних архівів. У навчальній програмі Школи архівістики, па-
леографії і дипломатики у Римі особливо наголошується на науковому 
аспекті архівних студій як основі базової професійної освіти та підго-
товки слухачів для дослідження. Із цією метою увага приділяється ви-
значенню особливостей кожної з груп архівних документів, вивченню 
їх первісної організації та історичного значення. Як зазначає Д. Тамбле, 
традиційно у школі функціонували чотири основні кафедри (архівної 
теорії, архівного права та організації; історії архівів; архівів та інсти-
туцій Папської держави; італійських архівів та державних інституцій). 
Дві додаткові кафедри відповідали за викладання курсів з палеографії 
та дипломатики10.

Окрім архівних шкіл, у яких існують магістерські програми, архі-
вістів готують ще у двох італійських університетах – у Римі та Фло-
ренції. Перший курс з архівознавства прочитав директор Державного 
архіву у Римі Еудженіо Казанова у 1925 р.; з 1927 р. він продовжив ви-
кладання архівознавства на факультеті мистецтв і філософії Римсько-
го університету (1963 р.  у структурі факультету створено Спеціальну 
школу архівістів і бібліотекарів)11. Інший італійський архівіст – Анто-
ніо Панелла (Antonio Panella) – був призначений на кафедру архівісти-
ки Університету Флоренції, яку він посідав до 1970 р. Отже, магістрів 
архівознавства нині готують у дев’ятнадцяти вищих навчальних закла-
дах Італії. Крім того, архівознавство включено до навчальних програм 
у цілій низці університетів з метою підготовки студентів різних спе-
ціальностей до дослідницької роботи та поширення культурного зна-
чення архівів.
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Важливу інформацію щодо сучасних тенденцій професійної підго-
товки архівістів в Італії містить стаття Марка Карассі (Державний архів 
Туріну)12. Автор передусім зупиняється на побутуванні терміну “архі-
віст” в італійській термінології, який стосується щонайменше двох ви-
дів робіт: у першому випадку він означає офіційну посадову особу з 
університетською освітою та спеціальним дипломом з архівістики, яка 
працює в державному архіві або іншій інституції, що зберігає важли-
ві історичні архіви. В іншому випадку йдеться про службовця, котрий 
працює з поточною документацією на одному з нижчих рівнів бюро-
кратичної піраміди. Безумовно, ці два типи архівістів отримують кар-
динально відмінну підготовку. Перший тип – історик-архівіст – після 
здобуття університетського диплома з права, історії, політичних або гу-
манітарних наук (4 роки навчання) має відвідувати дворічний архівний 
курс. Отримати диплом архівіста можна лише після складання націо-
нального іспиту, що включає письмову та усну частину (історію, пра-
во, адміністративну історію, політичну економію, статистику, іноземні 
мови та ін.). З іншого боку, жодна спеціальна підготовка не надається 
архівістам другої категорії (типу): фактично вони навчаються у процесі 
роботи, переймаючи досвід у своїх старших колег.

Майбутнє італійських архівних шкіл М. Карассі вбачає у диверси-
фікації  дипломів: один – для роботи з документами від Середньовіччя 
до Нового часу, інший – для роботи з новітніми видами документів. 
Серед запропонованих автором реформ – заснування національної ар-
хівної школи з кількома локальними відділеннями з метою надання 
архівістам загальної базової освіти. Водночас, на думку М. Карассі, 
архівна освіта має залишатися інтегрованою у місцеві школи, беручи 
до уваги необхідність поглибленого вивчення регіональної історії та 
специфіки діяльності місцевих установ через існування різних адміні-
стративних традицій до об’єднання Італії у 1861 р.

Узагальнюючи традиції і тенденції розвитку архівної освіти в Іта-
лії, слід відзначити, що, по-перше, італійські школи намагаються під-
тримувати баланс між теоретичним навчанням і практикою. По-друге, 
вони надають велике значення вивченню законодавчої та адміністра-
тивної діяльності місцевих органів влади та інституцій для того, щоб 
архівісти могли глибше зрозуміти процедуру створення та обігу доку-
ментів, взаємозв’язки між ними. Нині архівні школи пропонують спіль-
ні програми навчання для істориків-архівістів, які працюють з історич-
ними документами, та архівістів-документознавців, котрі займаються 
опрацюванням сучасної документації. На противагу традиціям інших 
європейських країн, де архівісти більше відокремлені від управлінців 
документацією, в Італії окремі фази життєвого циклу документів роз-
глядаються як послідовні явища одного процесу13. В Італії поширеним 
є трактування архівознавства як міждисциплінарної науки, що включає 
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юридичні, адміністративні та історичні складові. Відповідно до італій-
ського архівного законодавства, архівісти мають статус “наукових до-
слідників” і у зв’язку з цим посідають вищий щабель в ієрархії держав-
них службовців14.

Високим науковим рівнем викладання низки спеціальних історич-
них дисциплін вирізняється Ватиканська школа палеографії, дипло-
матики та архівістики (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica 
e Archivistica)15, заснована папою римським Левом ХІІІ 1 травня 1884 
р. Біля витоків формування моделі архівної освіти у Ватикані стояв 
канонік Ісидоро Каріні (Isidoro Carini), знавець грецької та арабської 
дипломатики, призначений папою на посаду головного архівіста Ва-
тиканського секретного архіву та першого директора архівної школи. 
І. Каріні розробив програму навчання та заклав підвалини діяльності 
Ватиканської архівної школи на наступні періоди, спрямувавши на-
вчальний процес на засвоєння таких базових дисциплін, як: палеогра-
фія, дипломатика, текстологія, сфрагістика – у поєднанні з вироблен-
ням навичок практичної роботи над документами в архіві, засвоєнням 
слухачами основ їх текстологічного аналізу, тлумачення та інтерпрета-
ції джерельної інформації. І. Каріні розглядав архіви як сховища цінних 
історичних джерел, вважаючи палеографію ключем до них, а диплома-
тику – світильником, що їх освітлює.

Паралельно з Італією та Францією становлення архівної професії 
відбувалося у Баварії, яка хоч і належала до німецького історичного  
та мовного простору, але традиційно зазнавала істотного французького 
впливу. У 1821 р. у Мюнхені було засновано Баварську архівну школу 
(Bayerische Archivschule, München), що продовжує свою діяльність до 
сьогодні. Від того часу у навчальній програмі школи, яка є структур-
ним підрозділом Генеральної дирекції державних архівів Баварії, по-
важне місце посідають курси зі спеціальних історичних дисциплін, та-
ких, як: дипломатика, німецька, латинська та французька палеографія, 
хронологія, геральдика, сігіллографія, нумізматика, метрологія, біогра-
фістика (загалом 244 занять, із яких найбільша кількість відведена для 
вивчення німецької й латинської палеографії – відповідно 100 та 89 
лекційних і практичних занять)16.

Іншим важливим центром у Німеччині, в якому з середини ХХ ст. 
відбувається підготовка спеціалістів для архівної галузі, є Архівна шко-
ла Марбурга (Archivschule Marburg)17, заснована 1949 р. як департа-
мент Державного архіву землі Гессен (з 1994 р. – незалежна інститу-
ція). Школа готує спеціалістів для Федерального архіву та державних 
архівів усіх німецьких земель (крім Баварії) і структурно поділяється 
на Інститут архівознавства, де навчаються претенденти на вищі адміні-
стративні посади в державних архівних установах, та Вищу спеціальну 
школу, що готує архівістів широкого профілю. Відповідно до навчаль-
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ного плану у школі викладають, зокрема, архівознавство, спеціальні 
історичні дисципліни (у т. ч. палеографію, дипломатику, сфрагістику, 
генеалогію, геральдику, хронологію), історію німецької мови та доку-
ментознавство. Державний іспит складається з двох частин – усної і 
письмової. Під час письмового іспиту в Марбурзі кожен студент має 
виконати чотири контрольні роботи: підготувати до публікації серед-
ньовічні латинську та німецьку грамоти, а також два документа новіт-
нього періоду (один французькою, інший – німецькою мовами). Усний 
іспит містить питання зі спеціальних історичних дисциплін18.

Докторські програми Архівної школи Марбурга включають підго-
товку з чотирьох напрямів: архівознавство, спеціальні історичні дис-
ципліни, історія, а також право і менеджмент. Загалом викладається 
близько 40 предметів (1300 лекційних годин).

Важливий досвід у сфері підготовки істориків-архівістів має також 
Австрійська Республіка. Співробітники архівів вищої кваліфікації по-
винні мати базову вищу філософську, юридичну або історичну освіту 
та скласти державні іспити в Інституті досліджень австрійської іс-
торії у Відні (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) – провід-
ному історичному закладові країни, створеному ще у 1854 р. за зразком 
французької Школи хартій. Слід підкреслити, що традиційно академіч-
на історична освіта вважалась базовою для професійної підготовки ар-
хівістів Австрії. Інститут досліджень австрійської історії розташований 
у головній будівлі Віденського університету, хоча адміністративно від 
нього не залежить і має міжуніверситетський (міжінституційний) 
характер. Ця наукова установа є визнаним у Європі центром із підго-
товки спеціалістів у галузі джерелознавства, палеографії, дипломатики 
та управління документацією. 

Співробітники інституту ґрунтовно досліджують різні періоди ав-
стрійської історії в європейському контексті крізь призму історичних 
джерел, беруть участь у здійсненні важливих міжнародних археогра-
фічних проектів. Від 1880 р. інститут видає наукові періодичні збірники 
праць “Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung”.

У співробітництві з Віденським університетом інститут здійснює 
магістерську програму “Історичне дослідження, допоміжні науки та 
архівознавство”, за допомогою якої студенти одержують глибокі зна-
ння зі спеціальних історичних дисциплін доби Середньовіччя та Нового 
часу. У процесі навчання вони можуть спеціалізуватися за напрямками 
“історичне дослідження” або “архівні студії та медіа архіви”. Програма 
підготовки триває п’ять семестрів, причому базовими предметами мо-
дульної групи “історичне дослідження” є середньовічна палеографія та 
палеографія Нового часу, дипломатика та дослідження адміністратив-
них документів, кодикологія, конституційна історія, джерелознавство, 
архівознавство та музеєзнавство. У модульній групі “архівознавство та 
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медіа архіви” представлені такі предмети, як: доступ до архівів, архівні 
технології та управління, питання законодавства, медіа аналіз, оцифро-
вування тощо19. 

Навчання дає студентам розширені компетенції у науковому реда-
гуванні та публікації історичних джерел – від документів на пергаменті 
до цифрових записів, готує їх як до наукової кар’єри, так і до робо-
ти в архівах і музеях – від класичних історичних архівів до цифро-
вих медіа архівів. Викладацький склад представлений співробітниками 
інституту, університетськими лекторами, професійними архівістами, 
співробітниками медіа архівів та бібліотек, що гарантує органічний 
зв’язок навчального процесу з професійною практикою. Такий рівень 
вимагає належної базової освіти або попередньої підготовки, особливо 
це стосується мовних навичок – знання латини, середньовічної та ран-
ньомодерної німецької мови, сучасних мов, що викладаються на бака-
лаврському рівні. Навчання в інституті триває три роки, після чого ви-
пускники мають захистити дипломну роботу і скласти письмові іспити 
з джерелознавства, австрійської історії або історії права, палеографії, 
дипломатики та історії мистецтв, а також усні іспити зі сфрагістики, 
архівознавства, документознавства і музеєзнавства.

У зв’язку з розглядом сучасних тенденцій розвитку архівної осві-
ти в Австрії цікавим видається звернення до виступу представника 
Муніципального та провінційного архіву Відня Фердинанда Оппла 
(Ferdinand Oppl) на Круглому столі, організованому під час роботи VII 
Європейської конференції архівів у Варшаві (19 травня 2006 р.)20. Як 
відзначав Ф. Оппл, посилення процесів інтеграції та стандартизації 
професійної освіти на міжєвропейському рівні  суттєво позначило-
ся на еволюції (за висловом автора – “революції”) програм  універси-
тетських студій, і остаточні результати цього процесу сьогодні ще 
складно передбачити. 

Загалом рівень навчання в Інституті досліджень австрійської історії 
завжди мав високу оцінку у професійному середовищі. Для архівів Від-
ня, зокрема, державного (муніципального) архіву, диплом про закінчен-
ня інституту вважається обов’язковим від 1954 р., коли це положен-
ня було затверджено спеціальним рішенням сенату міста (Stadtsenat). 
Крім того, упродовж останніх років державним архівом була запро-
ваджена система тьюторів (професійних наставників) для опіки над 
молодшими колегами та випускниками архівних програм інституту. 
Упродовж піврічного терміну один з досвідчених співробітників архіву 
здійснює опіку над одним з молодих колег – випускників інституту. На 
думку Ф. Оппла, запровадження системи тьюторів має велике значен-
ня для удосконалення і розвитку архівної справи в цілому та архівної 
професії зокрема. Ще одним позитивним та результативним аспектом 
співпраці інституту та архівних установ Австрії є забезпечення про-
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ходження архівної практики на базі архівів, отримання практичних на-
вичок. Таким чином, архівісти, що працюють у різних архівах, мають 
можливість передати свій професійний досвід молодшій генерації і та-
ким чином, беручи участь у навчальному процесі, готують архівістів 
нового покоління. 

Надзвичайно важливим сьогодні є застосування принципу “освіта 
на роботі / у професійному середовищі”. Через відносно невеликий про-
фесійний ринок архівістів в Австрії не існує спеціальної інституції для 
підготовки архівістів середньої ланки. Проте Асоціація архівістів цієї 
країни вживає постійних заходів для професійного зростання. Упро-
довж останніх років архівістами-практиками були підготовлені спеці-
альні навчальні розробки з архівістики, що дають можливість молодим 
співробітникам глибше пізнати специфіку архівної роботи. У 2005 р. 
Асоціація архівістів утворила спеціальну робочу групу з професійного 
навчання та безперервної освіти. Ця група розробила концепцію, що 
базується на шведській моделі архівної освіти, яка почала запроваджу-
ватися з 2007 р. До цієї групи увійшли представники різних архівних 
інституцій Австрії, не тільки з центральних, але й із провінційних, ко-
мунальних, церковних архівів, що засвідчує важливість питання про 
вдосконалення професійної підготовки для архівів різних рівнів.

У 2005 р. в Австрії було запроваджено нову спеціальність для асис-
тентів бібліотекарів, документознавців та архівістів, підготовку яких 
здійснюють освітні центри при бібліотеках. Крім того, подібне навчан-
ня для допоміжного персоналу архівної галузі запровадили в Провін-
ційному архіві Штірії та муніципальному архіві Відня.

Ф. Оппл у своїй доповіді також відзначив низку актуальних про-
блем, пов’язаних із професійною підготовкою реставраторів докумен-
тів. Зокрема, він підкреслив, що обов’язки реставраторів та специфіка 
їх роботи зазнали суттєвих змін упродовж останнього часу: вони все 
більше концентруються на контролюванні кліматичних умов у схови-
щах, постійному оцінюванні фізичного стану документів з метою їх 
підготовки до оцифровування, а також у проведенні експертизи доку-
ментів у зв’язку з їх відбором для експонування. Причому підготов-
ка реставраторів на науковому рівні здійснюється у німецькомовному 
світі лише у Штудгарті (Staatliche Akademie der Bildenden Künste) та 
Відні (Akademie der Bildenden Künste), оскільки спеціалізація у галузі 
реставрації паперу не є вельми поширеною.

Ф. Оппл також порушив питання про професійну мобільність архі-
вістів, наголосивши на необхідності ґрунтовної історичної підготовки 
архівістів, яка покликана забезпечити їх фаховими знаннями для робо-
ти з історичними джерелами, що зберігаються в архівах. 

Слід відзначити, що у програмах традиційних європейських архів-
них шкіл до середини ХХ ст. порівняно мало уваги приділялось про-
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фесійним предметам, що не входили до кола історичних наук. З метою 
наближення теоретичної підготовки до практики діяльності архівних 
установ, розширення професійного спілкування архівістів Національ-
ний архів Франції на початку 1950-х рр. ініціював заснування Міжна-
родних архівних технічних курсів – Le Stage Technique International des 
Archives (STIA)21. Ідея організації курсів належала тогочасному дирек-
тору Національного архіву, знаному архівісту Шарлю Бребану (Charles 
Braibant). Діяльність курсів від самого початку була спрямована на під-
вищення професійної підготовки архівістів Франції та франкомовного 
світу, а також усіх зацікавлених працівників національних, регіональ-
них, державних та приватних архівів інших країн22. Курси мають важ-
ливе значення для поширення стандартів архівної освіти та професій-
них знань у світі.

Програма щорічних курсів триває чотири тижні та включає участь 
у  конференціях, семінарах, круглих столах, роботу в групах та інди-
відуальні завдання, а також відвідання Національного та регіональних 
архівів Франції. Заняття відбуваються у формі лекцій та презентацій з 
їх подальшим обговоренням у ході дискусій, порівнянням практик різ-
них країн світу. Зокрема, у 2014 р. у робочих групах обговорювалися 
питання управління електронними документами (La gestion électronique 
des documents, GED), функціонування електронної системи архівації 
(архіважа) Франції (Le système d’archivage électronique, SAE), органі-
зації роботи з управлінською документацією, специфіки архівування 
електронної пошти, імплементації новітніх технологій зберігання та 
реставрації документів. Крім того, у фокусі уваги стажистів перебували 
проблеми архівної освіти, зокрема еволюції архівної професії в умовах 
розбудови інформаційного суспільства, проводилися практичні заняття 
на базі архівів та екскурсії, зокрема, відвідання Інституту національної 
спадщини у Парижі (Institut national du patrimoine) та департаментсько-
го архіву у Діжоні з метою ознайомлення зі специфікою його роботи. 
Загалом на курсах щорічно підвищують свою професійну кваліфікацію 
близько 30 архівістів, які представляють архівні установи різних кра-
їн і континентів – національні, регіональні, державні і приватні (від 
1951 р. у їх роботі взяли участь понад 2000 архівістів). Слід відзначити, 
що, починаючи з 1990-х рр., у роботі курсів періодично брали участь 
і представники України. Так, 1994 р. першою з українських архівіс-
тів пройшла стажування на Міжнародних архівних технічних курсах 
у Парижі Ольга Музичук (нині – директор Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ).

Отже, інтеграційні процеси в європейському і світовому науково-
му та освітньому середовищі актуалізували посилення та поглиблення 
міжнародної співпраці архівістів, вплинули на формування та розвиток 
міжнародних архівних освітніх програм. 
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Підготовка архівістів та професійні архівні стандарти перебували 
у центрі уваги міжнародної архівної спільноти упродовж всієї другої 
половини ХХ ст. Важливу роль у поглибленні міжнародної співпраці 
архівістів, у тому числі у галузі професійної освіти, у цей період ві-
дігравала Міжнародна рада архівів (International Council on Archives), 
яка неодноразово порушувала проблеми підготовки архівістів на Між-
народних конгресах архівів, зокрема, на другому (м. Гаага, Нідерланди, 
1953), п’ятому (м. Брюссель, Бельгія, 1964), десятому (м. Бонн, ФРН, 
1985), тринадцятому (м. Пекін, КНР, 1996), а  ХІІ-й МКА (м. Монре-
аль, Канада, 1992) був загалом присвячений темі “Професія архівіста в 
епоху інформації”. Значну увагу розвитку професійної освіти приділяв 
у своїй діяльності довголітній генеральний секретар Міжнародної ради 
архівів (1962–1988 рр.) Шарль Кечкеметі (Charles Kecskeméti)23.

Сьогодні у структурі МРА існує окрема Секція з архівної освіти та 
навчання (Section for Archival Education and Training, SAE), серед голо-
вних завдань якої – встановлення тісних контактів між викладачами ар-
хівознавства різних країн, удосконалення методів навчання та їх поши-
рення, сприяння розвитку професії. Ця секція була створена відповідно 
до рішення ХІ Міжнародного конгресу архівів у Парижі (1988), а її пер-
ше робоче засідання відбулося 1990 р. у Гаазі (Нідерланди). Вона ста-
ла правонаступницею Комітету з професійної освіти МРА (Committee 
on Professional Training (ICA/CPT)), що функціонував у 1977–1989 рр.24 
Комітет та секція виступили організаторами цілої низки міжнародних 
симпозіумів, де обговорювалися актуальні питання архівної освіти, що 
турбували світову архівну спільноту, зокрема, викладання архівознав-
ства (м. Париж, Франція, 1988), навчальні програми з архівознавства 
(м. Мілан, Італія, 1989), архівні підручники (м. Гаага, Нідерланди, 
1990), архівна підготовка у країнах Азії та Океанії (м. Пекін, Китай, 
1991), архіви: від навчання на роботі до університетських студій (м. 
Монреаль, Канада, 1992), технічні аспекти у викладанні архівознавства 
(м. Пірей, Греція, 1993), вплив політичних змін у Центральній та Схід-
ній Європі на архівну науку та освіту (м. Любляна, Словенія, 1994), 
дистанційна освіта (м. Пекін, Китай, 1996), освіта упродовж життя (м. 
Саламанка, Іспанія, 1998), архівна освіта: стан мистецтва (м. Севілья, 
Іспанія, 2000), документознавство у цифровому світі: міжнародні ви-
клики (м. Перт, Австралія, 2002), архівна наука та освіта в електронну 
добу (м. Токіо, Японія, 2006) тощо.

1992 р. МРА був опублікований огляд діяльності освітніх центрів 
із підготовки архівістів, який включав характеристику 121-го навчаль-
ного закладу у 43-х країнах світу, у т. ч. університетські архівні школи, 
магістерські та докторські програми25. Цей ґрунтовний довідник міс-
тив інформацію не лише про місцезнаходження та назву інституцій, 
але й, що найважливіше, про їх навчальні програми, кількість студен-



47СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

тів, кваліфікацію викладачів, співвідношення теоретичних курсів та 
практичних занять. Аналіз його змісту засвідчує, що, незважаючи на 
різноманітність національних традицій та регіональних особливостей, 
упродовж другої половини ХХ ст. архівна спеціалізація була включена 
до університетських програм різних країн світу як окремий напрямок 
підготовки або у поєднанні з історичними, інформаційними або біблі-
отечними курсами. Крім того, поширеним явищем є розвиток вищих 
спеціалізованих шкіл, що функціонують при архівах. При всіх наявних 
відмінностях спільною рисою програм можна вважати тенденцію до 
збільшення кількості практичних занять в архівах та оволодіння нави-
чками роботи з електронними системами. 

Сьогодні  тривають дискусії щодо визначення специфіки професії 
у сучасному світі та її статусу у суспільстві. Все це актуалізує пошук 
нових методів навчання, чому сприяють міжнародні форуми та про-
грами стажування. Окрім згаданих вище Міжнародних технічних ар-
хівних курсів у Парижі, ще одним важливим європейським центром 
із підвищення професійної кваліфікації архівістів став Міжнародний 
інститут архівної науки Трієсту та Марібору (International Institute 
for Archival Science of Triest and Maribor, IIAS) – міжнародна наукова 
організація, що об’єднує архівознавців різних країн світу з метою ви-
вчення та розробки основних питань архівної теорії і практики. Витоки 
цієї організації простежуються з 1986 р., коли з ініціативи директора 
Крайового архіву в Маріборі (тодішній Югославії, нині – Словенія) Пі-
тера Паула Класінца (Peter Pavel Klasinc) на базі архіву був створений 
Центр із вирішення професійно-технічних питань в архівах (The Centre 
for Technical and Professional Problems in Archives). У 1992 р. у зв’язку 
із збільшенням міжнародної участі за рахунок країн Балкано-Дунай-
ського регіону (Австрії, Італії, Німеччини та ін.) він був реорганізова-
ний у Міжнародний архівний інститут, який 2005 р. було переведено до 
Трієсту (Італія), де він продовжив роботу на базі місцевого державного 
архіву. Серед основних завдань інституту – розроблення актуальних 
питань теорії і практики архівної справи, проблеми архівної терміноло-
гії, збирання, вивчення та поширення інформації про сучасні технології 
організації зберігання документів, будівництва та реконструкції архівів, 
обладнання архівосховищ, читальних і виставкових залів, надання кон-
сультативної допомоги з цих питань. Нині у діяльності цієї престижної 
міжнародної організації беруть участь 20 країн (у т. ч. Австрія, Боснія 
і Герцеговина, Великобританія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Китай, 
Німеччина, Польща, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 
Україна, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Інститут організовує щорічні міжнародні конференції “Міжнарод-
ний день архівів”, офіційними мовами яких є італійська, словенська та 
англійська, а також щорічні осінні архівні школи, де підвищують свою 
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кваліфікацію та обмінюються досвідом представники багатьох країн 
світу26. З результатами діяльності школи, науковими доповідями та по-
відомленнями архівістів можна ознайомитися на сторінках друковано-
го органу інституту – наукового журналу “Atlanti”, який виходить з 
1991 р.

Глобальні зміни у системі документообігу та організації зберіган-
ня документів, пов’язані із запровадженням новітніх інформаційних 
технологій у всі сфери життєдіяльності суспільства, поставили перед 
європейськими архівними школами проблему адаптації навчальних 
програм до потреб інформаційного середовища. На початку ХХІ ст. 
керівництво найдавнішої та найавторитетнішої архівної школи Євро-
пи – Національної школи хартій у Парижі, усвідомлюючи необхідність 
внесення змін до навчальних програм у контексті розвитку інформа-
ційного суспільства, з 2005 р. паралельно з підготовкою архівістів-па-
леографів започатковувало магістерську програму “Історія та новітні 
технології”. Перший рік навчання у магістратурі передбачає вивчення 
загальних та професійно орієнтованих дисциплін (відповідно до обра-
ної спеціалізації – середньовічні архіви; сучасні архіви; рукописи та 
література Середньовіччя; історія книги та інформаційних носіїв (XVI–
XXI ст.); історія мистецтва та археології. На другому курсі слухачам 
пропонується підготовка наукової праці, або, за вибором, – створення 
мультимедійної продукції.

Отже, через різноманітність та широкі хронологічні межі історич-
них документів у європейських архівах, у Європі підготовка архівістів 
відбувається на різних рівнях і має різну тривалість. Для вищої кате-
горії архівістів вона вимагає тривалішої теоретичної підготовки. Нато-
мість більш технічна та рутинна підготовка архівістів середньої ланки 
займає менше часу.

На відміну від значною мірою “антикварних”, “історієцентричних” 
програм підготовки архівістів у Франції, Австрії та Італії, у Німеччині 
та Нідерландах уже понад століття тому навчання почало концентрува-
тися на проблемах архівного управління27. У Німеччині та Нідерландах 
підготовка архівістів включає два основні рівні. Вищий, учений-архі-
віст отримує після закінчення докторський ступінь переважно з історії і 
готується за більш традиційною університетською схемою, здобуваючи 
знання з методики роботи з давніми документами, їх критики. Згодом 
випускник посідає керівні позиції в архівних установах. Архівісти се-
реднього рівня зазвичай мають середню спеціальну освіту і готуються 
для роботи з документами ХІХ – ХХ ст.

Звертаючись до традицій підготовки істориків-архівістів у країнах 
Центральної Європи, зауважимо, що в них простежуються тенденції ви-
окремлення архівної спеціальності (спеціалізації) у рамках університет-
ської освіти на історичних факультетах, а також вивчення архівних та 
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інформаційних технологій у спеціалізованих школах поза історичною 
освітою. В основі навчальних курсів з підготовки “істориків-архівістів” 
та “архівістів-палеографів” перебуває викладання спеціальних історич-
них дисциплін. Так, у структурі Філософського факультету Карлового 
університету в Празі (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) іс-
нує кафедра допоміжних історичних наук та архівних студій (katedra 
pomocných věd historických a archivního studia), що здійснює підготов-
ку бакалаврів та магістрів, а також забезпечує реалізацію докторської 
(PhD) програми. Остання включає поглиблене вивчення теоретичних 
засад спеціальних історичних дисциплін та методики їх практичного 
застосування у джерелознавчій критиці, дослідження історичних дже-
рел крізь призму писемної традиції латинського культурного простору. 
Метою програми є підготовка випускників до творчої наукової роботи, 
оволодіння методами джерелознавства, знайомство з досягненнями у 
цій сфері інших країн28. Випускники відділення можуть кваліфікова-
но виконувати комплексні завдання наукового і викладацького рівня в 
гуманітарних університетах, працювати експертами у спеціалізованих 
наукових інституціях, науковими співробітниками державних і приват-
них архівів, а також інших культурних інституцій.

У Польщі перші спроби викладання дисциплін архівознавчого ци-
клу були здійснені ще у міжвоєнний період, проте професійна підго-
товка архівістів була започаткована лише у 1950-х рр. в Університе-
ті Миколая Коперніка у Торуні (UMK, Instytut Historii i Archiwistyky, 
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją), до якого згодом приєднали-
ся ще два потужні університетські центри – Університет ім. Адама 
Міцкевича в Познані (UAM, Wydział Historyczny, Zakład Archiwistyki) 
та Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (UMCS, Instytut 
Historii,  Wydział Humanistyczny, Zakład Archiwistyki)29. У 1970-х – 
1980-х рр. архівістів уже готували в університетах у Гданську, Варша-
ві, Кракові і Катовіцах.

Слід відзначити, що навчальні програми з архівістики у польських 
університетах нині головним чином спрямовані на викладання архівоз-
навчих і документознавчих курсів, сучасних інформаційних технологій 
(зокрема, використання електронного програмного забезпечення у ді-
ловодстві та архівах, оцифровування документів та ін.), хоча містять 
сегмент традиційних історичних дисциплін (палеографії, дипломатики, 
сфрагістики тощо). Сучасні кваліфікаційні вимоги до працівників ар-
хівної галузі Польщі визначаються положенням Міністерства культури 
від 6 червня 2003 р. про спеціалізовану освіту, відповідно до якого спів-
робітники архівів, у першу чергу керівний склад, повинні завершити 
магістратуру зі спеціальності “Архівознавство” на базі історичних фа-
культетів університетів. Крім того, із розширенням процесів інформа-
тизації суспільства та їх суттєвим впливом на формування і збільшення 
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електронних документопотоків 2005 р. в освітніх закладах Польщі було 
запроваджено нову спеціальність – “Інформатика і архіви”. Нині під-
готовка архівістів здійснюється у понад 14 вищих навчальних закладах 
Польщі, проте найбільш розширені програми пропонують Торунський 
та Люблінський університети, де введено окрему спеціалізацію “Архі-
вознавство та управління документацією”30.

Суттєві відмінності та характерні риси має підготовка архівістів 
у США та Канаді. Ці країни у першій половині ХХ ст., розбудову-
ючи власну модель архівної освіти, плідно та інтенсивно вивчали єв-
ропейський досвід, але трансформували його відповідно до власних 
вимог і потреб. Центральну роль у розробці концепцій, пов’язаних з 
питаннями професійної освіти, у США традиційно відігравало і продо-
вжує відігравати нині Товариство американських архівістів (Society of 
American Archivists, SAA). Вперше з особливою гостротою це питання 
постало після заснування Національного архіву США у середині 1930-х 
рр. З метою вивчення європейського досвіду та формулювання влас-
ної концепції у структурі SAA було створено Комітет з архівної освіти 
(Committee on the Training of Archivists) на чолі з Семюелом Ф. Бемісом 
(Samuel F. Bemis), який здійснив аналіз підготовки архівістів у Вели-
кобританії, Австрії, Німеччині та Іспанії та розробив на основі цього 
власні рекомендації, що були представлені на другій щорічній зустрічі 
товариства у жовтні 1938 р.31 У підготовленій комітетом доповіді на-
голошувалося на значенні історичної освіти у професійній підготовці 
архівістів. Зокрема, С. Беміс зазначав, що у штаті кращих європейських 
архівів домінує “учений-історик, озброєний сучасною технічною архів-
ною підготовкою”32. Він пропонував застосувати цей досвід на амери-
канському ґрунті, із акцентуванням на вивченні американської історії 
та політології. Принциповим на цьому етапі було ухвалення рішення 
про недоцільність підготовки архівістів у бібліотечних школах та ви-
знання необхідності для архівістів здобуття історичної освіти, ово-
лодіння методикою критичного аналізу джерел та архівної роботи. З 
огляду на останнє пропонувалось акцентувати увагу у навчальних про-
грамах на історичних, політологічних та архівознавчих дисциплінах. С. 
Беміс вважав, що архівна підготовка може бути включена до програм 
з американської історії провідних університетів США. Як і в європей-
ській моделі, важливе значення у підготовці архівістів у США надава-
лось поєднанню теоретичних засад із виробленням навичок практичної 
діяльності, тому у запропонованих навчальних програмах суттєве місце 
відводилось організації практики студентів у Національному та регіо-
нальних архівах. Комітет Беміса запропонував поділити архівістів на 
дві категорії: архівісти 1-го класу, які мали здобути ступінь доктора 
філософії з американської історії (керівники і співробітники підрозді-
лів Національного архіву США та архівів штатів),  володіти широкими 
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знаннями з історії США, організації американської політичної системи, 
міжнародних відносин, ґрунтовно вивчити архівну теорію і практику, 
а також історіографію, джерелознавство та спеціальні історичні дис-
ципліни; архівісти 2-го класу (працівники архів місцевих держустанов, 
бізнес-структур та ін.) мали отримати ступінь магістра з соціальних 
наук, оволодіти методикою експертизи цінності документів, знати іс-
торію місцевих установ, тенденції економічного розвитку тощо33. Ці 
рекомендації мали значний вплив на формування засад архівної освіти 
у США, хоча цілісно вони так і не були реалізовані (зокрема, не був 
втілений поділ архівістів на два класи).

Відомий американський історик-архівіст Солон Дж. Бакк (Solon J. 
Buck), виступивши 1940 р. у дискусії, підтримав позицію С. Беміса і 
підкреслив, що “архівіст, щоб функціонувати ефективно, має володіти 
історичним методом”34. Він також вважав, що архівну підготовку слід 
проводити у вищих школах на відділеннях історії та соціальних наук, 
і вперше в американський історії прочитав архівознавчий курс у 1938–
1939 навчальному році під назвою “Архіви та історичні рукописи”  сту-
дентам Колумбійського університету. Згодом, посівши пост директора 
Національного архіву, історик-архівіст продовжив викладання архівоз-
навчих дисциплін на базі Американського університету у Вашингтоні.

Від цього часу Американський університет надовго посів провід-
не місце у підготовці архівістів у країні. З ініціативи та під керівни-
цтвом відомого американського історика та архівіста Ернста М. По-
знера (Ernst M. Posner) в університеті у 1940-х рр. була запроваджена 
навчальна програма “Історія та управління архівами”. Л. Левченко, під-
креслюючи вагомий внесок ученого у становлення архівної освіти у 
США, зазначала, що саме Е. М. Познер першим усвідомив необхідність 
надання архівістам ґрунтовної університетської освіти та фахової під-
готовки, а також першим запропонував викладання курсу управління 
поточною документацією держустанов (у 1954 р. з його ініціативи у 
структурі Американського університету був створений Інститут мене-
джерів із управління документацією)35.

Важливу роль у конституюванні архівної професії у США відігра-
ли такі відомі представники американської архівної науки, як: Теодор 
Р. Шелленберг (Teodor R. Schellenberg) та Хьюстон Г. Джонс (Houston 
G. Jones). Висловлені ними погляди започаткували дискусію у профе-
сійному середовищі, яка триває і донині36. Так, Т. Р. Шелленберг обсто-
ював думку про те, що підготовку архівістів слід здійснювати на основі 
бібліотечної освіти, намагався створити синтетичний навчальний курс 
для архівістів та хранителів манускриптів у бібліотеках37. Він вважав, 
що навчання професії, яке здійснюють європейські університети (з ак-
центом на дипломатиці, палеографії та інших спеціальних історичних 
дисциплінах), має невелике застосування у роботі американських архі-
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вістів, оскільки переважна більшість документів стосується новітнього 
періоду історії. Відзначаючи інтерес істориків до архівів та манускрип-
тів як до історичних джерел, Т. Р. Шелленберг схвально оцінював енту-
зіазм та зацікавленість останніх, котрі складно знайти у представників 
інших професій, оскільки історики надзвичайно зацікавлені у збере-
женні та наданні у використання  архівних документів, що є джерелами 
для їх наукових студій (“grist for their mill”). Але водночас він застері-
гав щодо небезпеки зміщення акцентів у роботі істориків-архівістів на 
дослідження документів, а не на їх упорядкування та систематизацію, 
а також наданні переваги історичним аспектам формування колекцій 
та розвитку архівних інституцій, ніж проблемам архівної методології38.

Протилежних поглядів на концепцію розвитку архівної освіти до-
тримувався Х. Г. Джонс, позиція якого полягала передусім у тому, що 
підготовка архівістів неможлива без ґрунтовного вивчення історичних 
дисциплін, тому запропонована ним програма була чітко орієнтована 
на студіювання майбутніми архівістами історичних курсів39. Як зазна-
чала Л. Левченко, наступні покоління американських архівістів так і 
не виробили спільної позиції щодо започаткованої Шелленбергом та 
Джонсом дискусії щодо найоптимальнішого місця навчання для архі-
вістів – на базі історичних чи бібліотечних шкіл40.

У 1970-х рр. американські архівісти Френк Б. Еванс (Frank B. Evans) 
та Роберт М. Ворнер (Robert M. Warner), проаналізувавши тогочасний 
стан архівної освіти в США, запропонували внести низку конструктив-
них змін у її організацію. Зокрема, Р. М. Ворнер, який у той час очолю-
вав Комітет з освіти та навчання Товариства американських архівістів, 
запропонував, між іншим, щорічно проводити конференції викладачів 
архівістики за участю членів товариства та провідних представників га-
лузі, публікувати  програми університетських архівних курсів з метою 
їх подальшого обговорення, розширити участь у діяльності Комітету 
з освіти представників суміжних історичних та бібліотечних галузей 
тощо41. За даними, наведеними Л. Левченко, сьогодні у США понад 37 
університетів мають у своїх програмах архівознавчі курси або здійсню-
ють підготовку бакалаврів та магістрів архівознавства42.

Традиційно провідну роль у виробленні професійних стандартів та 
розвитку архівної освіти у США відіграє Товариство американських ар-
хівістів. 1977 р. товариством були вперше розроблені настанови щодо 
змісту та розвитку навчальних програм для отримання ступеня магі-
стра архівознавства (“Guidelines for the Development of the Curriculum 
for a Master of Archival Studies Degree”), які за цей час вже кілька разів 
переглядалися та оновлювалися. Проте якщо спочатку у запропонова-
них програмах домінували курси, які готували студентів передусім до 
практичної роботи в архівах, навчали професійному “ремеслу”, то на-
прикінці ХХ ст. у середовищі американських архівістів все більшого 
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поширення набули погляди на необхідність поглибленої теоретичної 
підготовки архівістів, запровадження докторських програм43. Сьогодні 
стратегія товариства включає підготовку не тільки магістрів архівоз-
навства, але й докторів філософії у цій галузі, а також програми підви-
щення кваліфікації та безперервної освіти44. Важливу роль у підтримці 
стандартів професійної діяльності відіграє заснована 1989 р. Академія 
сертифікованих архівістів.

Однак шлях до усвідомлення американськими архівістами необхід-
ності відкриття автономних магістерських програм в університетах був 
доволі тривалим та суперечливим. Натомість Асоціація канадських ар-
хівістів першою на північноамериканському континенті виступила з іні-
ціативою запровадження магістерської програми з архівних студій, яка 
була відкрита в Університеті Британської Колумбії у 1981 р. (Master 
of Archival Studies Programme, University of British Columbia, Canada)45. 
Історію започаткування програми та організацію навчального процесу 
детально висвітлив один із її фундаторів, відомий канадський архівний 
діяч і педагог Террі Іствуд (Terry Eastwood) 46. Маючи ґрунтовну уні-
верситетську освіту та широкий досвід архівної й викладацької роботи, 
він взяв найактивнішу участь у запровадженні магістерської програми 
з архівознавства, був першим викладачем і згодом довголітнім її керів-
ником (1981–2000 рр.). Слід зазначити, що рекомендації щодо підготов-
ки магістрів архівознавства були розроблені 1976 р. членами Асоціації 
канадських архівістів Х’ю Тейлором (Hugh Taylor) та Едвіном Велшем 
(Edwin Welch)47, а згодом роботу над вдосконаленням навчальної про-
грами (“core curriculum”) продовжив Т. Іствуд, який намагався знайти 
відповідний баланс між теоретичними стандартами університетської 
освіти та практичними потребами професійної спільноти, співвіднести, 
“що студент має знати”, з тим, “що на практиці треба робити”.

На думку Т. Іствуда, архівна освіта мала зберегти статус, глибину 
та інтелектуальну основу, яку їй надавали історичні коріння професії. 
Іншою її важливою складовою мали стати глибокі теоретичні знання 
зі спеціальності (“professional framework”), зокрема, про природу до-
кументів, процеси управління документацією, організацію зберігання 
документів в архівах та шляхи їх використання. Він був перекона-
ний у тому, що студенти у процесі навчання мають бути обізнаними 
з усім життєвим циклом документів задля того, щоб у майбутньому 
бути спроможними працювати з документами на всіх стадіях їхнього 
існування. Третя мета, реалізація якої була найскладнішою в універ-
ситетських стінах, полягала в оволодінні практичними навичками. Як 
справедливо зазначав Т. Іствуд, “хірург має знати, як користуватися 
скальпелем, дантист – зубною машинкою, юрист – кодексом законів. 
Архівіст має знати, як упорядкувати серію документів, скласти інвен-
тарний опис, систематизувати рукописи, описати фотографію, зберегти 
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карту”48. Водночас, на думку Х. Тейлора та Е. Велша, навчальна про-
грама мала бути гнучкою та варіативною, щоби студенти могли фор-
мувати та поглиблювати знання у спеціально обраних ними галузях 
(сферах), а також включати наукову, дослідницьку складову і завер-
шуватися написанням та захистом магістерської роботи. Обговорюючи 
методику викладання, автори програми зазначали, що архівознавство 
не є точною наукою, тому має залишатися місце для обговорення та 
дискусій. Процес навчання має бути “проблемним”, “дискусійним” 
(“Socratic”, “open ended”), базуватися на діалозі викладача зі студента-
ми, їх творчій співпраці у дослідженні окремих проблем49.

Важливі відмінності між “європейською” та “американською” мо-
делями архівної освіти були відзначені Т. Іствудом у статті, опублі-
кованій 1996 р. на сторінках “Archivaria” і присвяченій необхідності 
реформування навчальних програм з архівознавства на межі століть50. 
Розглядаючи досвід підготовки архівістів у європейських країнах, Т. 
Іствуд зауважував, що у переважній більшості інституцій акцент ро-
биться на вивченні спеціальних історичних дисциплін, історії, права, 
економіки, пам’яткознавства. Архівознавчі та документознавчі курси 
займають значно меншу частину у навчальному процесі, зокрема в Ав-
стрії та Франції. Загальноєвропейською тенденцією є поглиблене ви-
вчення архівознавчих дисциплін уже після початку роботи в архівах у 
спеціалізованих школах (т. зв. “post-appointment education”), зокрема, 
у Німеччині, Бельгії, Нідерландах. У Франції під час підготовки архі-
вістів-палеографів основна увага зосереджується на поширення фун-
даментальних знань, міждисциплінарних методів, дослідницького до-
свіду, опанування різними мовами та системами письма для вивчення 
документів різних епох. Усі ці знання роблять архівістів ерудитами. 
Отже, європейський підхід ґрунтується передусім на створенні інте-
лектуального підґрунтя, яке, на думку керівників освітніх програм, має 
стати основою для подальшої практичної діяльності. Натомість північ-
ноамериканська традиція, як зазначає Т. Іствуд, є більш прагматичною, 
вона базується на програмі підготовки, що має задовольняти сучасні 
потреби архівів і суспільства51. Північноамериканські програми побу-
довані переважно на вивченні того, що має робити архівіст із доку-
ментами у сховищі, отже на питаннях, пов’язаних з упорядкуванням, 
описуванням, оцінкою цінності, збереженням документів, створенням 
до них довідкового апарату. Т. Іствуд ще у 90-х рр. ХХ ст. підкреслю-
вав, що нагальною потребою архівної освіти є ознайомлення студентів 
із процесом управлінням електронними документами, засвоєння ними 
відповідних стандартів та інформаційних технологій.

Цікаві спостереження щодо розвитку архівної освіти в Північній 
Америці були висловлені Роєм Шеффером (Roy Schaeffer) у статті з 
промовистою назвою “Від ремесла до професії: еволюція архівної осві-
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ти і теорії в Північній Америці”52. У ній автор відзначав, що природа 
і мета архівної освіти дискутуються кількома поколіннями архівістів, 
причому за цей час сформувалися дві протилежні точки зору: одні на-
голошують на багатогранності, унікальності та професійній самодос-
татності архівістів, інші ж наполягають на  практичній природі архівної 
діяльності та її інтелектуальній залежності від інших дисциплін53. Ця 
дискусія випливає з різного бачення архівної професії та її інтелекту-
ального потенціалу. На відміну від європейських архівів, де традиційно 
домінували історики-ерудити, у США та Канаді архівну освіту розви-
вали передусім у практичній площині, що частково пояснювалося ба-
жанням якнайшвидше підготувати штат для архівів. У професійному 
середовищі доволі поширеним було ставлення до архівістики як до “ре-
месла”, а не “науки”, існував скептицизм щодо “архівної теорії”, “те-
оретичної бази архівної роботи”. Перші навчальні посібники містили 
мінімум теорії та максимум практичних порад. Р. Шеффер назвав це 
“голосом ХІХ ст.”, тобто відгоміном минулого, коли ще відбувалося 
становлення архівної та інших професій54. Такий підхід поступово змі-
нювався у 1960-х – 1970-х рр., що зумовлювалося кількома чинниками, 
серед яких важливу роль відігравали зміни в економічному середовищі, 
еволюція природи документів та користувачів інформацією. Розробка 
нових професійних стандартів та модернізація інструментарію архівіс-
тів відображали усвідомлення ними власної професійної ідентичнос-
ті, переоцінку своєї ролі у суспільстві. На думку Р. Шеффера, архівна 
освіта має розвиватися на основі “інтегрованого міждисциплінарного 
підходу”, який, однак, не може бути застосований схоластично, про-
стим включенням дисциплін різного циклу до навчальних програм, а 
вимагає, щоб усі необхідні знання були “синтезовані” та “інтегровані” 
в єдине “архівне мислення”, що постійно збагачуватиметься та онов-
люватиметься. Розробка теоретичних концепцій не може бути абстрак-
тною, теоретичні узагальнення мають бути природною відповіддю на 
пошуки пізнання глибини професії. Отже, практики мають визнати, що 
розвиток концептуальної бази є важливою складовою їх самопізнання 
та самооцінки, що тільки через дослідження можна отримати визнання 
багатої та динамічної архівної культури. Крім того, дослідження дають 
можливість пізнати витоки професії, її історичні коріння, за висловом 
Р. Шеффера –  “інтелектуальну і духовну тяглість традицій”55. 

Отже, розглядаючи процес становлення та розвитку архівної освіти 
впродовж ХІХ – початку ХХІ ст., можна виділити низку характерних 
рис, притаманних різним країнам та регіонам. Найдавніша, французь-
ка модель архівної освіти, має у своїй основі університетську програ-
му викладів, яку органічно поєднує із засвоєнням студентами навичок 
практичної роботи з документами в Національному архіві. Італійська та 
німецька моделі надають перевагу післядипломній підготовці архівіс-
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тів (“postgraduate courses”) в архівних школах, що створені на базі дер-
жавних архівів. Специфічні риси має підготовка істориків-архівістів в 
Австрії та низці країн Центральної та Східної Європи. Водночас можна 
визначити спільні для всіх європейських країн характеристичні особли-
вості архівної освіти в її історичному розвитку: орієнтація на підготов-
ку вчених-ерудитів, архівістів-палеографів (останнє зумовлює доміну-
юче місце у навчальних програмах курсів з палеографії, дипломатики, 
сфрагістики та ін. дисциплін історичного циклу), а також значний обсяг 
практичних занять на базі архівів. Відома французька архівістка Пола 
Рене-Базен (Paule René-Bazin) справедливо підкреслювала притаманне 
європейським архівістам відчуття приналежності до спільних цивіліза-
ційних основ, єдиного історичного та культурного простору, одним з 
проявів якого є культивування у програмах більшості європейських ар-
хівних шкіл таких дисциплін, як палеографія та дипломатика, спільне 
для всіх їх випускників вміння читати латиномовні середньовічні тек-
сти56. Загалом слід відзначити, що кваліфікаційні вимоги до архівістів 
у більшості європейських архівних шкіл містять історико-джерелознав-
чу, лінгвістичну та дослідницьку складову.

Північноамериканська традиція є більш прагматичною, орієнто-
ваною на роботу з великими потоками управлінської документації 
та сучасними архівами. Значну роль у розробці освітніх стандартів у 
США та Канаді відіграють професійні організації архівістів. Характер-
ною для цього регіону є тенденція до інтегрування архівної освіти з 
бібліотекознавством та інформаційними студіями. Водночас упродовж 
останніх десятиліть спостерігається значне збільшення у навчальних 
програмах курсів з теоретичних проблем архівознавства, інтегрування 
дослідницького елемента у навчальний процес, відкриття профільних 
магістерських і докторських програм.

Стосовно імплементації зарубіжного досвіду підготовки архівіс-
тів на українському ґрунті, дозволимо висловити кілька міркувань. На 
нашу думку, перспективним є домінуючий у сучасній архівознавчій іс-
торіографії “інтегрований міждисциплінарний підхід” щодо розвитку 
архівної освіти, який синтезуватиме у навчальних програмах дисциплі-
ни архівознавчого, історичного, управлінського, правничого, інформа-
ційного та лінгвістичного циклів. Свідченням приналежності україн-
ських архівістів до спільного європейського простору має залишатися 
історична основа та джерелознавче, інтелектуальне підґрунтя професії, 
розширене викладання комплексу спеціальних історичних дисциплін, 
що дають “ключ” для опрацювання та розуміння документів різних іс-
торичних епох. Важливим елементом навчального процесу має залиша-
тися дослідження – історичне, архівознавче, джерелознавче.  Водночас 
серцевину, “ядро” програм мають становити ключові проблеми теорії 
архівознавства та архівної практики (експертизи цінності, організації 
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зберігання документів, архівного описування, інформатизації, доступу 
до архівної інформації та ін.), які розглядатимуться у порівняльному 
аспекті. Програми архівних студій мають включати дослідницькі, ін-
терактивні завдання, а студенти повинні навчитися аналізувати та син-
тезувати отриману інформацію, вчитися розв’язувати практичні завдан-
ня за допомогою набутих у стінах університету теоретичних знань. 

Нарівні з розвитком теоретичних засад архівознавства та інтегру-
ванням наукових досліджень у навчальний процес, однією з головних 
тенденцій сьогодення є наближення освітніх стандартів до практичних 
потреб архівної галузі, збільшення кількості практичних занять сту-
дентів в архівах, ознайомлення їх з усім життєвим циклом документів. 
Цілком логічно, що в епоху інтенсивного розвитку та поширення новіт-
ніх інформаційних технологій актуалізується питання введення нових 
курсів з інформатизації архівної справи, електронних та медіа-архівів. 
Надзвичайно актуальним у навчальному процесі є розгляд правових 
питань доступу до інформації та їх реалізації у різних країнах світу. У 
зв’язку із суттєвими змінами, які відбулися у якісному та кількісному 
складі користувачів інформації, студенти мають навчитися передбачати 
потреби їх різних категорій. Сучасні освітні програми мають фокусу-
вати увагу студентів на проблемах зберігання національної спадщини, 
розглядати архіви як установи пам’яті. 

Важливими сьогодні є також питання професійної мобільності ар-
хівістів, підвищення їх кваліфікації та наукового стажування за кордо-
ном, участі у міжнародних проектах. Успішність реалізації цих завдань 
залежатиме від поєднання зусиль і творчої співпраці університетських 
кафедр, академічних інституцій та архівних установ. Проте слідування 
вимогам часу в жодному разі не може означати кардинальної переорі-
єнтації архівної освіти, в основі якої мають залишатися базові архівоз-
навчі, документознавчі та історичні дисципліни.
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СТВОРЕННЯ АРХІВНИХ КОЛЕКЦІЙ ВЕБ-САЙТІВ У МЕЖАХ 
ІНІЦІАТИВНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ

Розглянуто підходи до вирішення завдань збереження Інтернет-докумен-
тів як частини культурної, наукової та історичної спадщини людства. Визна-
чено особливості комплектування Центрального державного електронного 
архіву України (далі – ЦДЕА України) новими нетрадиційними видами іс-
торичних джерел.

Ключові слова: електронні інформаційні ресурси; веб-сайт; архівна ко-
пія веб-сайту, Інтернет; ініціативне документування; архівна колекція; експер-
тиза цінності.

Початок ХХІ ст. супроводжується переходом людства в нову – 
“електронну епоху”. Динамічні інтеграційні процеси, активне входжен-
ня України в загальноєвропейський інформаційний простір ставлять 
якісно нові вимоги перед усіма сферами суспільного розвитку. Не є 
винятком і архівна галузь.

На сучасному етапі все більшого впливу на процес комплектування 
Національного архівного фонду (далі – НАФ) набуває розвиток інфор-
маційних технологій та зростання обсягів електронного документообігу.

У добу динамічного розвитку цифрових технологій, світових та 
локальних мереж обсяги електронної інформації постійно зростають, 
знач но перевищуючи обсяги інформації на паперових носіях. 

Незважаючи на те, що більшість цієї інформації є документацій-
ною, вона має тимчасовий характер, тому не може стати документаль-
ною спадщиною, але певна частина, не маючи друкованих аналогів, 
вочевидь, володіє історичною, культурною, науковою цінністю, тому 
заслуговує окремої уваги архівістів для визначення подальшого статусу 
цих електронних інформаційних ресурсів з метою їх постійного збері-
гання. Найбільш зацікавленими в цьому питанні є історики. Якщо по-
тенційно цінні джерела історичної інформації зникнуть безслідно, саме 
дослідники постраждають у першу чергу, а у кінцевому рахунку – все 
суспільство. В майбутньому з’явиться загроза появи білих плям в істо-
рії України. Тому інформаційні ресурси Інтернету набувають статусу, 
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за якого їх збереження для наступних поколінь повинно стати завдан-
ням державного значення.

Нині, в період масштабної інформатизації суспільства, архіви про-
являють ініціативу у вирішенні питань поповнення НАФ профільними 
документами (електронними документами установ – джерел формуван-
ня НАФ; електронними інформаційними ресурсами; електронними до-
кументами та інформаційними ресурсами особового походження, пере-
даними їх власниками)1 – джерелами пізнання суспільних процесів та 
явищ поряд з іншими документами історичного значення.

Оскільки веб-сайт є частиною електронного інформаційного ре-
сурсу, який розглядається як офіційний документ, Центральний дер-
жавний електронний архів України (далі – ЦДЕА України) займається 
його архівним зберіганням. Однак застосування традиційних прийомів 
і методів для формування архівних колекцій веб-сайтів та надання до-
ступу до них є неможливим у зв’язку з іншою природою, властивостя-
ми і характером цих документів, а враховуючи, що загальна кількість 
інформації, яка циркулює в мережі, має астрономічні масштаби і про-
довжує стрімко зростати, працівники архівної галузі стикаються з не-
традиційним випадком проведення експертизи цінності веб-сайтів. Зва-
жаючи на відсутність до недавнього часу вітчизняного та обмеженість 
зарубіжного досвіду, а також теоретико-методичної підтримки архівної 
практики, спрямованої на роботу з веб-сайтами, висвітлення проблем 
формування архівних колекцій веб-сайтів видається не тільки актуаль-
ним, але й практично важливим.

Наприкінці 2009 року вперше в архівній практиці України ЦДЕА 
України розпочав у межах ініціативного документування відбір, прове-
дення експертизи цінності та зберігання веб-ресурсів, майбутніх джерел 
важливої історичної інформації у формі веб-сайтів. Під час цієї діяль-
ності перед ЦДЕА України постали важливі завдання: визначення зміс-
товного складу колекції, джерел її формування, забезпечення повноти 
та несуперечності, проведення експертизи цінності веб-сайтів, вибір 
відповідних інформаційних технологій для формування, підтримки та 
надання доступу до веб-сайтів колекції. Вирішення завдань повноцін-
ного формування колекцій веб-сайтів та їх ефективного використання 
забезпечується за допомогою сукупності методів і прийомів поетап-
ного проведення експертизи цінності. Зокрема, відбір веб-ресурсів до 
архівної колекції нами розглядається як складова експертизи цінності. 
Такий відбір повинен забезпечити найбільш повний склад сукупності 
веб-сайтів, що виникли внаслідок діяльності фізичних та юридичних 
осіб-фондоутворювачів за темою ініціативного документування, вну-
трішньо пов’язаних між собою однією або кількома ознаками з послі-
довним та об’єктивним поглядами на цю тему. Першочергова увага в 
ЦДЕА України приділялася відбору інформації про розвиток внутріш-
ньополітичних подій, міжнародних зв’язків, національних стосунків, 
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визначних дат, ювілейних подій, явищ наукового, культурного, соці-
ального та спортивного життя країни. У процесі роботи необхідно точ-
но визначати умови пошуку інформації, проводити повторний пошук, 
користуватися різними пошуковими системами. Виявлення веб-сайтів 
із затвердженої теми здійснюється за допомогою веб-переглядача (бра-
узера). Слід зазначити, що цей процес не підлягає автоматизації, вима-
гає від архівістів творчого підходу. Тому створення архівних колекцій 
веб-сайтів проводиться за аналогією ініціативного документування ін-
формації, як найбільш близької діяльності архівів не за своєю методи-
кою, а за суттю цього процесу.

Попередня експертиза цінності веб-сайтів проводиться архівіста-
ми ЦДЕА України в ході віднесення їх до джерел формування архів-
них колекцій та укладання попереднього списку веб-сайтів, які бажано 
взяти на постійне зберігання до архіву за результатами ініціативного 
документування. У цілому критерії та методи відбору веб-ресурсів 
багато в чому схожі з традиційними. З іншого боку, специфіка роз-
міщення змішаної та динамічної інформації на веб-сайтах вимагає від 
архівістів застосування нових підходів до її аналізу та оцінки у зв’язку 
з іншою природою, властивостями і характером2. Тому для відбору та 
збереження інформаційних ресурсів в ЦДЕА України застосовуються 
як традиційні принципи та правила відбору, так і спеціальні, а саме: 
зручність інтерфейсу для користувача; можливість надання повнотек-
стової інформації; наявність та якість графічного дизайну, зображен-
ня, мультимедіа; використання гіпертексту та гіперпосилань. На нашу 
думку, для оцінки веб-сайтів необхідно розглядати не кожен із крите-
ріїв окремо, а сукупність усіх критеріїв, що враховують особливості 
змісту, форми передавання змісту, обставини створення ресурсів та їх 
цільове призначення, тобто – цінність, якість, повноту та інформаційну 
архітектуру, котра визначає можливість доступу до інформації. Експер-
тиза веб-сайтів пов’язана з можливістю суб’єктивних помилок, тому 
їх остаточний відбір нівелюється колективністю рішення експертів та 
експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) ЦДЕА України. 

Після відбору веб-сайтів, що підлягають зберіганню, перед ЦДЕА 
України постало завдання легітимності формування архівних колекцій, 
пов’язане з авторським правом та правом власності на Інтернет-доку-
менти. Правове регулювання авторських прав передбачає дотримання 
норм Цивільного кодексу3 та Закону України “Про авторське право і 
суміжні права”4. Правомірне використання об’єктів авторського права 
і суміжних прав (у тому числі надання послуг користувачам) шляхом 
відтворення (розміщення), надання доступу потребує отримання дозво-
лу від правовласників. На практиці відносини архіву з правовласни-
ками документів, зокрема, веб-сайтів, регулюються шляхом укладення 
договорів постійного (архівного) зберігання. Договір визначає права 
та обов’язки як правовласника, так і ЦДЕА України, зокрема, умови 
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копіювання чи передавання веб-сайту на зберігання та подальшого ко-
ристування ним. За час формування архівних колекцій ЦДЕА України 
уклав 75 договорів з юридичними та фізичними особами – правовлас-
никами веб-сайтів. У разі відмови правовласника працювати із ЦДЕА 
України під час укладання попереднього списку веб-сайтів, які бажано 
взяти на постійне зберігання до ЦДЕА України за результатами ініці-
ативного документування, відповідний веб-ресурс не включається до 
цього списку. Всі зміни до попереднього списку веб-сайтів вносяться 
тільки після прийняття відповідного рішення ЕПК ЦДЕА України.

На підставі схваленого ЕПК ЦДЕА України попереднього списку 
веб-сайтів, які бажано взяти на постійне зберігання, складаються істо-
ричні довідки на відібрані веб-ресурси.

Процес комплектування архівної колекції веб-сайтів полягає у 
створенні в ЦДЕА України копій веб-сайтів, їх “дзеркал”. Копіювання 
веб-сайтів відбувається безпосередньо з мережі Інтернет за допомогою 
комп’ютерної програми – веб-краулера HTTrack, що в автоматичному 
режимі, шляхом індексування і збереження даних відповідно до попе-
редньо встановлених параметрів створює локальний примірник цільо-
вого веб-сайту5. Під час створення архівних колекцій веб-сайтів осо-
блива увага приділяється повноті завантаженої інформації. Створення 
повної копії веб-сайту може тривати від одного робочого дня до де-
кількох тижнів. У випадку, якщо технічна перевірка виявляє відсутні 
інформаційні об’єкти в створеному локальному примірнику веб-сайту, 
відбувається ручне довантаження останніх за допомогою програмного 
засобу Wget6. Технічна перевірка локальної копії веб-сайту проводить-
ся на відсутність дефектів візуалізації, шкідливого програмного коду 
та за повнотою копіювання. За результатами цієї роботи складається 
протокол технічної перевірки.

У процесі комплектування архівної колекції проводиться експер-
тиза цінності локальних копій веб-сайтів з метою уточнення їх належ-
ності до колекції або вилучення з неї7. Найголовнішим критерієм їх 
відбору є повна ідентичність основному ресурсу. Експертиза локальної 
копії веб-сайту проводиться за допомогою браузера, шляхом безпосе-
реднього перегляду, прослуховування та зіставлення інформації, роз-
міщеної на веб-сайті та в локальній копії.

За результатами експертизи цінності відібрані для постійного збе-
рігання локальні копії веб-сайтів набувають статусу архівних, а інші 
локальні копії веб-сайтів знищуються, що оформлюється відповідним 
актом. Завершується проведення експертизи цінності локальних копій 
веб-сайтів укладанням списку веб-сайтів, прийнятих на постійне збері-
гання за результатами ініціативного документування. Тому право оста-
точного вирішення питань відбору веб-сайтів на постійне зберігання та 
вилучення для знищення надається ЕПК ЦДЕА України. 
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На кожну архівну колекцію веб-сайтів у ЦДЕА України започат-
ковується справа фонду, яка формується з документів, що стосуються 
історії створення та зберігання архівної колекції, використання інфор-
мації: договори, листи-погодження, списки, історичні довідки (допо-
внення до них), протоколи технічної перевірки, експертні висновки, 
реєстраційно-контрольні картки, акти перевіряння наявності та стану 
архівних копій веб-сайтів, відомості про здійснення страхового копію-
вання тощо.

Архівні копії веб-сайтів приймаються до ЦДЕА України після вне-
сення їх до опису архівних електронних інформаційних ресурсів, що 
підлягають постійному зберіганню. Під час створення архівних колек-
цій за результатами ініціативного документування застосовується фон-
дова організація. 

За останні п’ять років ЦДЕА України прийняв на постійне збері-
гання 133 од. зб. архівних копій веб-сайтів, з яких сформовано 10 ар-
хівних колекцій, зокрема: 

“Президентські вибори 2010” (27 од. зб.). Неупереджено, всебічно, 
максимально повно відібрано ресурси для висвітлення перебігу, ме-
тодів і засобів ведення передвиборчої кампанії та результатів виборів 
Президента України 2010 року. До колекції увійшли інформаційно-ана-
літичні сайти, сайти політичних партій та кандидатів на пост Президен-
та України;

“Веб-архів 2003 – 2010 рр. Українського національного інформа-
ційного агентства “Укрінформ”” (16 од. зб.). Єдине національне та 
перше інформаційне агентство України з 97-річною історією створи-
ло веб-архів тематичних сайтів про важливі джерела сучасної історії 
України (“Україна – Євроінтеграція”, “Єдина Україна”, “Установча 
конференція Асоціації національних інформаційних агентств країн 
Причорномор’я”, “Незалежність: як усе починалося (до 15 річниці про-
голошення незалежності України)”, “Пресс-клуб “Україна – НАТО””, 
“Пісенний конкурс Євробачення – 2005. Київ, Україна”, “Голодомор в 
Україні 1932–1933 років” тощо);

“Чорнобильська катастрофа – 25 років потому” (10 од. зб.). До ко-
лекції увійшли веб-сайти про історії екологічної катастрофи та її на-
слідки. Воєдино зібрано велику кількість документальних та художніх 
відеодокументів, фотодокументів з особових архівів, авторські статті, 
спогади очевидців події та ліквідаторів аварії, репортажі, статті, еколо-
гічні щоденники досліджень та експедицій зоною відчуження;

“Євро-2012” (9 од. зб.). Колекція об’єднує веб-сайти інформацій-
них агентств, громадських організацій, приватних осіб, офіційні сай-
ти міст Києва, Донецька, Львова, Харкова. Інтернет-ресурси надають 
детальну інформацію про підготовку до чемпіонату Європи з футбо-
лу 2012 та головні новини його проведення, міста України та Польщі 
з проведення фінальної частини, історію чемпіонатів, історію УЄФА, 
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традиції, футбольні досягнення та людей, які зробили значний внесок у 
розвиток вітчизняного та світового спорту. Колекція унікальна тим, що 
на сьогодні всі, прийняті на постійне зберігання веб-сайти завершили 
свою роботу та відсутні в мережі Інтернет;

“Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні” (19 од. зб.). До колекції 
увійшли веб-сайти внесених до списку та попереднього списку об’єктів 
Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні, з охорони культурної спадщи-
ни, приватні авторські ресурси. Акумульована інформація щодо історії 
української історико-культурної, природної, нематеріальної спадщини, 
що перебуває під охороною ЮНЕСКО та знаходиться повністю / част-
ково на території України;

“Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г. Шев-
ченка)” (7 од. зб.). Колекцію сформовано для вивчення й популяри-
зації поетичної, мистецької спадщини Великого Кобзаря в Україні та 
з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Об’єднано джерела, що дають можливість ознайомитися з маловідоми-
ми сторінками життя та діяльності Тараса Шевченка, його духовними 
цінностями, поринути у світ художніх творів, послухати поетичні ви-
твори, які покладено на музику, переглянути шевченкіану, що є важли-
вим джерелом для досліджень.

За матеріалами архівних колекцій, що зберігаються в ЦДЕА Укра-
їни, створюються онлайн виставки, з якими можна ознайомитися на 
офіційному веб-сайті установи в розділі “Виставки онлайн”.

Працівники ЦДЕА України у межах ініціативного документування 
постійно проводять роботу з пошуку та відбору веб-сайтів, котрі бажа-
но взяти на постійне зберігання та долучити до створених архівних ко-
лекцій, наприклад, “Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні”, яка була 
поповнена в 2013 році, після внесення дерев’яних церков Карпатсько-
го регіону до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та Петриківського 
розпису українського народного малярства до списку нематеріальної 
культурної спадщини.

За час проведення робіт зі створення архівних колекцій веб-сайтів 
за результатами ініціативного документування в ЦДЕА України напра-
цьовано досвід, що став підґрунтям для низки нормативних документів 
та методичних рекомендацій.

Почуття поваги до минулого, історичної причетності починається з 
сімейних реліквій і закінчується національними та загальнолюдськими 
святинями. Їх важливою складовою є НАФ України, що за визначенням 
ст. 4 Закону України Про внесення змін до закону України “Про Націо-
нальний архівний фонд і архівні установи” сам є “складовою частиною 
вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів 
суспільства”8.

Збереження електронної документальної спадщини неможливе без 
творчого, інноваційного підходу до організації комплектування архівів 
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у межах ініціативного документування. Отже, сучасні технології спону-
кають до переосмислення функцій архівних установ в інформаційному 
просторі. Архів повинен стати на позицію провідного суб’єкта в про-
цесі ініціативного документування, відмовитися від позиції пасивного 
спостерігача в питаннях відбору матеріалів для подальшого зберігання, 
зосередити максимальні зусилля на пошуку інформації веб-ресурсів, 
що має цінність для суспільства і не застрахована від проблеми редак-
торських втручань, корективів чи взагалі – знищення.

У багатьох випадках лише ініціатива архіву дає можливість комп-
лектувати та зберігати такі форми документів як веб-сайти, що заслуго-
вують на постійне зберігання. Архівістами проводиться безпосередній 
відбір веб-сайтів з мережі та їх фіксація у власній системі, адже вони 
містять важливу суспільно-політичну, соціально-економічну та куль-
турну інформацію, яка через постійні оновлення змістового наповне-
ння інформаційного ресурсу безслідно зникає.
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ДІЯЛЬНІСТЬ “УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЄДНОСТІ У ФРАНЦІЇ” 

(за документами Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки)

Уперше  подано розширену інформацію про створення та діяльність гро-
мадськї, культурно-освітньої організації “Українська національна єдність у 
Франції”. Проаналізовано гендерний і віковий склад УНЄ, професійний та 
освітній рівень українських емігрантів, які були членами цієї організації.

Ключові слова: Українська національна єдність у Франції; УНЄ; Ю. Ко-
валенко; Франція; українська еміграція.

Із 1920-х рр. Франція стала одним з центрів української еміграції в 
Європі. Умови й обставини життя українців потребували їх об’єднання 
на ґрунті національної ідеї у товариства та громади. Саме у міжвоєнний 
і повоєнний періоди у Франції створено Український народний союз 
(УНС, 1932 р.) та “наступника” цього об’єднання – “Українську націо-
нальну єдність у Франції” (УНЄ, 1949 р.).

Інформація про Український народний союз та Українську націо-
нальну єдність у Франції міститься в Енциклопедії українознавства за 
редакцією відомого українського географа й історика В. Кубійовича1. 
Про існування УНС та УНЄ побіжно згадують у своїх працях дослід-
ник української еміграції, бібліограф й історик С. Наріжний2, дослід-
ники зарубіжної україністики, етносоціології, етнополітики В. Трощин-
ський і А. Шевченко та ін3.

Через документи (протоколи засідань, постанови, звернення, обі-
жники, бюлетені, анкети за 1930–1970-х рр.) Центрального державного 
архіву зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ) фонду № 45 “Українська 
національна єдність у Франції” в статті вперше презентовано розши-
рену інформацію щодо діяльності “Української національної єдності у 
Франції”. По-перше, це дає уявлення про активність організованих** 
українців на теренах Франції. Одним із головних їхніх завдань було 
створення органів преси для презентації української справи за кордо-
ном. По-друге, анкети з фотокартками членів “Української національ-
ної єдності у Франції” (1950–1961 рр. вступу) цікаві з точки зору ана-
лізу гендерного і вікового складу цієї організації. Звертає на себе увагу 

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

** Ті, які входили до політичних та культурно-освітніх громад.
© Т. О. Ніколаєва, 2015
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рівень освіти та професійний статус рядових членів УНЄ, а також гео-
графія їх переселення у міжвоєнний та повоєнний періоди.

Свідомі українці другої і третьої хвиль еміграції, для яких Фран-
цузька Республіка стала новою домівкою, потребували єднання. У 
1932 р. створено Український народний союз, установчий з’їзд якого 
відбувся 18–19 лютого 1932 р. у Парижі. Керівним органом УНС між 
з’їздами була Управа. Першим головою УНС обрано генерала М. Ка-
пустянського.

Громадсько-культурна організація Український народний союз ста-
вила за мету об’єднання розрізнених між собою українських громад, 
товариств “Просвіта”, клубів, що знаходилися на французьких землях. 
Нагадаємо, що у 1929 р. з 10000 українців4, що перебували у Франції, 
лише 1500 вважалися організованими (входили до громад, створених у 
Парижі, Кню-Танші, Юзі, Оден-ле-Тішу, Ромба, Віллерю, Везін-Шале-
ті, Коньяку, Кані, Орлеані)5.

Спершу Український народний союз об’єднував лише 13 низо-
вих організацій. На 1939 р. це вже одна з найбільших інституцій се-
ред української діаспори в Європі. Вона налічувала 87 організацій та 
близько 5000 членів. Серед головних напрямів у роботі Українського 
народного союзу було націоналістичне виховання української трудової 
еміграції та молоді. Крім того, популяризація УНС та виконання окрес-
лених Установчим з’їздом напрямів діяльності потребувало створення 
друкованого органу. Саме з ініціативи Українського народного союзу 
у 1933 р. почала виходити газета “Українське слово”6.

Після Другої світової війни Український народний союз відновлює 
свою роботу і у 1949 р. трансформується в громадську, культурно-
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освітню організацію  “Українська національна єдність у Франції”. Вона 
створена прихильниками середовища Організації українських націона-
лістів (ОУН А. Мельника). Як і раніше, між з’їздами керівним органом 
була Головна Управа (ГУ) в Парижі, що координувала діяльність 12 фі-
лій (у 1950-х роках – 22). Представники філій готували й проводили 
різноманітні заходи, присвячені Т. Шевченку, І. Франку, “Українсько-
му морю”*, “Дню української зброї”. Вони створювали недільні україн-
ські школи, упорядковували українські бібліотеки, проводили концерти 
і театральні вистави, чайні вечори тощо7.

Голови “Української національної єдності у Франції” обиралися 
почергово: Я. Мусянович (1949–1960), В. Лозовінський (1961–1967), 
В. Малинович (1968–1970), Л. Гузар (1970–1971), Ю. Коваленко (1972–
1976), В. Михальчук (1976–1978), А. Жуковський (з 1978).8

Важливим напрямом діяльності як Українського народного союзу, 
так і Української національної єдності у Франції було висвітлення че-
рез засоби масової інформації української національної ідеї. Тому у 
повоєнний період до друку газети “Українське слово” додався випуск 
Обіжника Головної Управи, внутрішньо-організаційного бюлетеня Го-
ловної Управи УНЄ “Єдність” та ін. Ці друковані видання повідомля-
ли про загальний стан справ, розповідали про підсумки засідань цієї 
організації, головні новини діяльності різних філій, відзначення наці-
ональних свят, історичних подій, ювілейних дат, візити представників 
Головної Управи УНЄ до осередків9. Слід зауважили, що “виїзду на 
місця” приділялася значна увага. Як зазначено у документах Першого 
з’їзду “Української національної єдності у Франції” (1950 р.): “Живий 
контакт з своїм членством є запорукою тісної співпраці, усунення всіх 
непорозумінь тим самим передумовою успішності нашої діяльності. На 
запрошення наших товариств відбулося 27 поїздки в провінцію”10.

Висвітлення діяльності “Української національної єдності у Фран-
ції” у 1950-ті рр. продовжувалося на сторінках Календаря-альманаху. 
Наприклад, для підготовки першого альманаху за 1954 р. Головна 
Управа УНЄ звернулася до всіх членів організації з проханням наді-
слати “історії клітин** від їх заснування до найновіших часів […] опи-
суючи працю, труднощі, кількість членів тощо”11.

“Українська національна єдність у Франції” продовжувала при-
діляти пильну увагу вихованню молодого покоління українців. Адже 
“кожна молода одиниця, якщо вона не залишиться при українстві, це 
послаблення наших національних сил”12. З тижневика “Єдність”: “Не-
залежно від характеру української еміграції – політична вона чи заро-

* Святкові заходи, присвячені “Українському морю”, підкреслювали зна-
чення України як морської держави з виходом до Чорного моря.

** Клітина – філія чи товариство.
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бітчанська – вона являється складовою частиною українського народу. 
Якщо сьогодні основним спільним завданням для всього українського 
народу є здобуття Самостійної Соборної Української Держави, то які 
обов’язки й завдання припадають на долю еміграції?”13. У 1953 р. Голо-
вна Управа УНЄ реалізувала одне з завдань української еміграції – про-
ведення Курсу громадського активу. Місія такої форми суспільно-со-
ціальної активності українців у Франції полягала у поглибленні знань 
про Україну в першу чергу серед молоді. Показові в цьому плані теми 
лекцій, наприклад: “Визначні моменти української історії на тлі укра-
їнської історії” (Б. Кентржинський), “Значення і знання української 
мови” (В. Мулик), “Товариські відносини” (Ю. Коваленко), “Історія 
української літератури” (О. Жданович), “Географія України” (В. Кубі-
йович), “Українське мистецтво” (М. Калитовська) та ін.14

Крім Курсів громадського активу, для молоді проводилися щорічні 
курси українознавства. Вони мали характер виховного табору. Молодь 
15−20 років з різних міст Франції – діти не тільки членів УНЄ, але і 
“неорганізованих українців і членів інших українських організацій у 
Франції” організовувала імпрези, вечори пісні і танців. В департаменті 
Ардеш діяла молодіжна відпочинкова оселя “Чорногора”15.

Курсам українознавства передувало створення (з ініціативи Сьомо-
го з’їзду УНЄ, 1956 р.) Організації української молоді у Франції. Це 
новоутворення вважалось значним досягненням, “бо дотеперішній стан 
в українському житті у Франції був такий, що подавляюча більшість 
української молоді денаціоналізувалася”16.
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Ще одним проблемним питанням виявилась мала чисельність жі-
нок у складі “Української національної єдності у Франції”. На Сьомому 
з’їзді делегати-жінки звернули на це увагу. Рішенням З’їзду запропо-
новано розгорнути кампанію за включення українок до УНЄ. Тим, хто 
вже вступив до організації, – активно долучатися до таких видів праці, 
як мистецьке оформлення домівок, проведення спільних обідів, чайних 
вечорів, поширення журналу “Жіночий світ”, що видавала Організація 
українок Канади ім. Ольги Басараб17.

Гендерний і віковий склад УНЄ, професійний та освітній рівень 
українців-емігрантів яскраво ілюструють їх анкети (1950−1961 рр. 
вступу до організації). Середній вік майбутніх членів Української 
національної єдності у Франції на момент їх прибуття до країни (за 
301 проведеними анкетами це період з 1919 р. до 1951 р.) становив 
20−40 років. Відповідно до анкет переважна більшість емігрантів були 
одружені.

Найбільш детальними за поданою інформацією в анкетах членів 
УНЄ 1950−1961 рр. виявилися пункти “Освіта” і “Звання”. З 301 лю-
дини 5 мали вищу освіту, 10 українців зазначили, що отримали спе-
ціальну (школа механіків, міжнародна школа, комерційна, малярська), 
середню освіту отримали 56 осіб, 207 мали початкову (більшість із них 
закінчили 4–7 класів) або були без освіти.

Щодо сфер діяльності, то серед членів “Української національної 
єдності у Франції” переважна більшість заводських та фабричних ро-
бітників – 100 осіб (з них один – у минулому професор Ю. Гавалешка 
з Буковини, 1905 р. нар.)18, 54 працівників гірничих спеціальностей, 
32 землеробів, 9 кравців і кравчинь, 7 ковалів, 7 теслярів, 7 домогоспо-
дарок, 5 мулярів, 4 механіка, 4 шофера та 5 осіб невстановленого фаху 
“маневр” (“manevre” чи “manevre specialisse”). Крім згаданих професій, 
члени УНЄ могли працювати і за різноманітними спеціалізованими на-
прямами, а саме: слюсар, токар, будівельник, стельмах, рихтувальник, 
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зварник, електрик, машиніст, лісовий робітник, агроном, мельник, вихо-
вателька у садку, вчителька, торговець, лікар, санітар, хімік, художник. 

Звертає на себе увагу анкета урядовця Юрія Коваленка (1899 р. 
нар., з Білої Церкви)19. Можна припустити, що це саме він у 1970-ті рр. 
був одним з очільників Української національної єдності у Франції20.

Аналізуючи анкети трудових емігрантів, бачимо географічне роз-
маїття їх місць народження. Найчастіше зустрічаються такі українські 
села і містечка, як: Рахни (нині Вінницька обл.), Лютенька та Млини 
(нині Полтавська обл.), Біла Криниця (нині Рівненська обл.), Мирча 
(нині Житомирська обл.), Стрельники (нині Чернігівська обл.). Серед 
великих міст  –  Полтава, Ніжин, Чернігів, Луцьк, Львів, Белз, Володи-
мир-Волинський, Дрогобич, Мелітополь, Біла Церква, Рівно, частіше – 
Яворів, Кременець, Коломия, Калуш, Самбір, Броди, Зборів. Названі як 
місця народження також і польські населені пункти, наприклад, Улюч, 
Любачів, Білосток.

Після Другої світової війни до Франції переїхали українці-заро-
бітчани з Донецька, Одеси, Дніпропетровська, Києва, сіл Харківщини 
(П’ятихатки, Бобрівка), які згодом стали членами “Української наці-
ональної єдності”. Виняток становить гірник С. Задорожній (1920 р. 
нар.)21. На відміну від усіх трьохсот членів УНЄ 1950–1961 рр. всту-
пу, його місцем народження зазначена не Україна, а колонія Еренфелд 
(нині c. Чкалово Краснокутського району Саратовської області РФ)22.

Фотографії, інформація, що міститься в анкетах, її зміст і навіть 
стиль написання є наочним прикладом історичної круговерті, в яку 
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потрапили українські переселенці у міжвоєнний і повоєнний періоди. 
Таким чином, триста одна анкета рядових членів УНЄ, що відклалися 
у ф. № 45, виразно демонструють динаміку другої і третьої хвиль укра-
їнської еміграції.

У 1970-ті рр. в УНЄ виникають проблеми, пов’язані з українця-
ми, котрі досягли середнього віку. Головну Управу “Української на-
ціональної єдності у Франції” турбує питання організаційного оформ-
лення тих, хто за віком уже вийшов з Організації української молоді у 
Франції, а також зацікавлених українською проблематикою французів. 
У 1971 р. почало діяти Франко-українське товариство, що видавало 
франкомовний журнал “Ешанж”23.

Отже, діяльність “Української національної єдності у Франції” 
мала всеохоплюючий характер. Згуртування емігрантів у різноманітні 
культурно-просвітницькі громади та товариства, організація курсів для 
патріотичного виховання молоді, створення бібліотек, розповсюдження 
українських друкованих видань для підтримки національного духу та 
донесення до закордонної громадськості своїх проблем − все це не-
розривно пов’язано із завданнями та обов’язками, які ставило перед 
собою закордонне українство. Бо слова найвищого керманича Націо-
налістичного Руху [А. Мельника]: “Кожний, хто хоче бачити Україну 
вільною, хай дасть свій творчий вклад у збірні зусилля нації”24 мали 
знайти практичне застосування.
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For the first time detailed information on the establishment and operation of 
public, cultural and educational organization "Ukrainian National Unity in France" 
is presented. Analysis of the gender and age composition of UNU, professional and 
educational level of Ukrainian immigrants who were members of the organization 
is made.

Key words: Ukrainian National Unity in France; UNU; Y. Kovalenko; France; 
the Ukrainian emigration.
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РОДИНА ҐОБЕЛІВ (ҐЕБЕЛІВ) В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВОВА ПЕРІОДУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Представлено історію родини Ґобелів (Ґебелів) у Львові в XV ст. як при-
клад зміни політичної еліти, асиміляції та вимирання давніх міщанських ро-
дів XIV–XVI століть. Прослідковано кар’єрний ріст кількох найвизначніших 
представників роду: райців, лавників, міського писаря. 
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Мало вивчене і мало знане дослідникам минуле XV-вічного Львова 
потребує різноаспектного підходу. Містознавчі студії пізнього Серед-
ньовіччя й надалі залишаються поза увагою істориків-урбаністів, по-
ступаючись дослідженням епохи ранньомодерного часу або князівської 
доби. Частково це можна пояснити відсутністю збережених писемних 
джерел, складністю інтерпретації тогочасних іншомовних згадок. Львів 
натомість має доволі репрезентативну джерельну базу з XV ст., що дає 
змогу розглянути багато питань з політичної та соціальної історії. 

Оскільки історію завжди творять люди, важливим питанням мину-
лого Львова є його еліти – політичні та інтелектуальні. За майже повної 
відсутності напрацювань в українській історіографії1 маємо натомість 
дуже багатий доробок польських істориків у плані досліджень еліт2. 

Серед родів, представлених на політичній арені міста у XIV–
XVI ст., слід відзначити ту, що вирізнялася  своєю активною діяль-
ністю саме у XV ст., – це Ґобелі (Ґебелі), які обіймали високі посади 
в міському уряді, володіли нерухомістю, мали повагу та визнання у 
львів’ян. Розглянемо історію їхньої появи у Львові та діяльності членів 
родини Ґобелів як приклад кар’єрного росту людини у великому місті3. 
Такого типу мікродослідження дають змогу побачити загальноісторич-
ні процеси (міграція з інших міських осередків, заміщення старих еліт 
новими, розростання родини, асиміляція через шлюби тощо). Цю ро-
дину було вибрано не випадково, адже її представники перебували при 
владі упродовж кінця XIV – початку XVI століть. 

Ґобелі з’являються у Львові наприкінці XIV ст., коли старі роди 
Штехерів, Зомерштейнів, Брігерів, Радемунчів, Ворстів, Шелерів по-
ступаються місцем Чорнбергам, Зіндріхам, Стейнкелерам, Німандам, 
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Стернбергам та ін.4, щоб через століття своєю чергою зникнути зі сто-
рінок міських книг. Першим представником Ґобелів у Львові був Ми-
колай (Nicolaus Gobel (Gobil)), райця та купець5. Походження та об-
ставини появи майбутнього урядника у місті невідомі. Припускаємо, 
що міг походити з Малопольщі, з Нового Сонча, звідки згодом приїхав 
до Львова його внук Андреас6. Родинні клани Ґобелів зустрічаються у 
ХІІІ–XV ст. також у Сілезії, Прусах, Великопольщі. Наприклад, у Кра-
кові в 1442–1443 рр. жив Миколай Ґобіль7, у 1474 р. там же зафіксо-
вано райцю Ґобеля8. Вони мешкали в Торуні, лавником Старого міста 
Торуня у 1381–1404 рр. був Конрад Ґобіль9. У Варшаві знаходимо згад-
ку про міщанина Яна Ґебеля у 1432 р.10 У 1497 р. у краківських книгах 
також зустрічаємо Яна Ґебеля11. Якийсь Ґобель був вроцлавським ві-
йтом у ХІІІ ст.12 Такий величезний ареол поширення прізвища дає змо-
гу припустити, що це справді була потужна купецька родина, яка мала 
своїх представників в усіх великих торгівельних центрах. 

Діяльність Миколая у новому оточенні розпочинається 1388 р. 
участю у розподілі спадщини львівського лавника Матіаса Сторрінґи 
(Storring, Sturrincke)13. Миколай уклав договір з опікуном дітей покій-
ного Конрадом (Кунче) Сторрінґою (ймовірно, родичем) про користу-
вання нерухомістю та різницькою яткою Сторрінґів, натомість пови-
нен був утримувати дітей до їхнього повноліття й забезпечувати їх. 
Можливо, Миколай мав якийсь стосунок до цієї купецької родини14. 
У 1404 р. у найдавнішій рахунковій книзі Львова Ґобель був у списку 
платників міських податків, оскільки, очевидно, уже став повноправ-
ним громадянином міста15. Наступного року обраний райцею поряд з 
Пйотром Ізенгутелем, Яном Зомерштейном, Конрадом Ріппеном, Ми-
колаєм Шмідфілдом і Миколаєм Бернером16. У складі міської ради за-
лишався впродовж 1406–1409 рр.17 На його місце радники обирають 
Георгія Ґобеля – родича Миколая. Це ще раз підтверджує думку, ви-
словлену ще Ю. Скочеком, – усі правлячі райці у пізньосередньовіч-
ному Львові були так чи інакше спорідненими, і увійти до цього кола 
можна було лише матримоніальним шляхом18. 

Повертаючись до Миколая, спробуємо реконструювати його соці-
альне становище та сферу діяльності у місті. Вочевидь, він був купцем 
або заможним ремісником (згаданий внук Андреас був різником, а сам 
Миколай мав володіння на вулиці Різницькій, де були ятки м’ясників). 
Зберігся реєстр міських податків з будинків і городів, куди внесено дім 
Миколая на площі Ринок біля Клеменса Чедліча (перша (західна) сторо-
на), а також ґрунт на вулиці Різницькій19 (сусідами були Якуш Мельчер 
та Гепірдран) та город перед Галицькою брамою між городами Шерара 
Гутяра та Микулки Фогелера20. Такі факти підтверджують його замож-
ність та високий соціальний статус. Кам’яницю у середмісті, на площі 
Ринок, могли дозволити собі лише представники владної еліти. Через 
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відсутність інших видів міських книг не можна відтворити якісь тран-
сакції за його участю, встановити торговельні операції, розмір капіталу 
тощо. Однак непрямим доказом того, що Миколая дуже цікавили ку-
пецькі справи, стала його участь у переговорах міста з володарем мол-
давської держави Олександром Добрим про надання певних привілеїв 
купцям. Ці переговори велися ще з 1406 р. і полягали у встановленні 
пільгового розміру мита для львівських купців на території Молдови21. 
1408 р. у Корчин до короля прибули Миколай Ґобель і міський писар 
(ним був тоді Ян Тлумач) у справі “Волоської дороги”22. Одразу після 
цього Миколай разом з Яном Зомерштайном і війтом відправився до 
Любліна, де вирішував справу про міське поспільство і дружин купців 
(судячи з джерела, йшлося про чергові “закони проти розкоші”, упро-
вадженням яких міська влада боролася з надмірним витрачанням ко-
штів на бенкети з різних приводів, наприклад, хрестин)23. Наступного 
року Ґобель їздив у складі посольства разом з війтом Конрадом Ріппе-
ном і писарем на сейм до Лунчіча (Ланьцута?)24. Крім зацікавленості в 
торговельних справах, можна відзначити й освіченість Миколая, його 
вміння вести переговори від імені міста. Саме тому серед тодішніх рай-
ців він був одним з найбільш шанованих. Миколай Ґобель брав участь і 
у внутрішніх справах міста як райця, наприклад, у 1406 р. виступав як 
свідок угоди між домініканцями і спадкоємцями львівського міщанина 
Миколая Чеха25. Лєшек Подгородецький називав Миколая Ґебеля од-
ним з головних урядників у Львові за короля Владислава ІІ Ягайла, по-
ряд з нотарієм Пйотром Вольфрамом, бурмістром Миколаєм Бернером, 
райцями Пйотром Ейзенгуттелем, Пйотром Штехером, Яном Зомерш-
тайном, Миколаєм Шмідфілдом26. Найімовірніше, після 1410 р. помер, 
оскільки у джерелах немає згадок про нього. 

Діяльність Миколая Ґобеля продовжив після 1409 р. його родич 
Георгій. Встановити ступінь спорідненості між ними важко за відсут-
ності інформації. У міських книгах записано, що Андреас Ґобель був 
внуком Миколая, про Георгія подібних відомостей не виявлено. Однак 
припускаємо, що вони походили з однієї родини. Миколай Ґобель не-
мовби “передав естафету” своєму родичу – у 1410 р. Георгія обирають 
райцею, можливо, саме на його місце27. Хоча не можна стверджувати, 
що Георгій був абсолютно невідомим міському поспільству перед цим 
обранням. Він з’являється в міських реєстрах одночасно з Миколаєм 
– у 1405 р., коли Миколай сплачує податок з будинку на першій сто-
роні Ринку, Георгій робить те ж саме з будинку на четвертій стороні 
біля Клейна Матіса та Андреаса Бреннера28. Таким чином вони мали 
один соціальний статус. У 1412 р. Георгій Ґобель уже був війтом (та-
кож 1421, 1430)29, згодом  – лавником (1422)30, райцею (1410–1432)31, 
бурмістром (1423)32. За час перебування на верхівці влади брав участь 
у кількох визначних подіях, зокрема, його коштом місто частувало у 
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1414 р. князя Сигізмунда Корибута, учасника битви під Грюнвальдом, 
майбутнього чеського намісника33. У 1420 і 1426 рр. виступив послан-
цем разом з Яном Тлумачем до короля у Сандомир у міських справах34. 
На громадських засадах був охоронцем коштів катедрального собору у 
Львові – ця особа вибиралася міщанами для розпорядження коштами, 
котрі жертвували костелу35.

Як вже згадувалося, був власником багатої нерухомості. Про бу-
динок у четвертій частині Ринку сказано вище, у 1415 р. Георгій спла-
тив податок з колишнього будинку Миколая Ґобеля у першій частині 
Ринку біля Клемента Чедліча36. Також мав будинок на вул. Лазневій37, 
город біля гори св. Юрія перед Татарською брамою, який його син, 
також Георгій, продав Мартину Вассерброту за 20 угорських злотих 
і 16 грошів38. Востаннє Георгій згаданий 1437 р., коли він свідчив у 
справі між батьком та сином Шольтисами за спадок  Зомерштейнів39.

Прослідковуючи генеалогію родини, виокремлюємо три покоління 
Георгіїв Ґобелів. Якщо взяти за середній вік особи 50 р., то схема ви-
глядатиме приблизно так:

1385–1440 – Георгій Ґобель-перший;
1420–1480 – Георгій Ґобель-другий;
1460–1510 – Георгій Ґобель-третій. 
Ці роки життя вирахувано таким чином: відштовхуючись від до-

стовірної дати навчання Георгія Ґобеля, сина Георгія, міського писаря, 
у Краківському університеті (1479 р.)40, ми спробували з’ясувати рік 
його народження. Округливши дату, отримуємо 1460 рік — 19-річний 
юнак міг уже навчатися там. Але звідси випливає, що його батьком не 
міг бути той Георгій Ґобель, який згадується ще у 1405 р. як дорослий 
чоловік, – на момент народження сина він мав би мати понад 70 років 
(!). Тому логічно припустити, що між ними існував ще другий Георгій 
Ґобель, син згаданого Ґобеля у 1405 р., котрий і був міським писарем. 
М. Капраль виділяє ще двох Георгіїв Ґобелів – лавника у 1422 р. та 
лавника (1447–1450) і райцю (1450–1453)41, проте видається логічним 
співвіднести першого з нашим першим Георгієм, а другого – з другим, 
міським писарем. Загалом, ці припущення вимагають детальнішої ве-
рифікації з віднайденням нових джерел інформації. 

Саме Георгій-другий став відомим міським писарем, який очолю-
вав цей уряд майже 20 років (!). Подібні тривалі каденції були рідкістю 
і вказували на виняткові здібності та таланти людини, її освіченість й 
управлінські якості. Георгій розпочав діяльність у місті лавником, куди 
був обраний у 1447 р.42 Працював там до 1450 р., потім отримав  статус 
райці43. Приклад Ґобеля – це цікавий і водночас винятковий початок 
кар’єри у місті з вищих урядів, ніж писар, хоча для канцелярій шля-
хетських містечок і навіть королівських міст Польської Корони таке 
явище не було унікальним44. Радники міста радше залучали до керів-
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ництва канцелярією добре знану особу зі свого кола, аніж новоприбу-
лого громадянина. 

У львівській міській канцелярії писарем Ґобель перебував упро-
довж 1453–1455, 1459, 1462–1467, 1472, 1474–1476 рр. (після Миколая 
з Серету)45. Цей період в історії канцелярії містить численні лакуни 
через уривчастість джерел, тому детальніше прослідкувати усі нюанси 
неможливо46. 

Головним писарським обов’язком Ґобеля було ведення міських 
книг. З 1460 р. збереглися раєцька та фінансова міські книги, які тео-
ретично мав вести міський писар разом з підписками47. Про наявність 
у канцелярії за урядування Ґобеля допоміжного персоналу свідчить 
часта зміна рук у раєцькій книзі, зокрема, у 1477–1478 рр.48 Зустріча-
ємо й обов’язки, які раніше не виконували міські писарі, – укладання 
статутних документів цехів. За дослідженнями Януша Тандецького, у 
Торуні цехові статути видавались переважно міською канцелярією49. У 
1470 р., 19 березня, Георгій Ґобель підписав затверджений статут куш-
нірського цеху50.

Георгій брав участь і в зовнішніх контактах канцелярії, зокрема, 
у Пйотрковському сеймі в 1459 р.51 Як більшість писарів, поза канце-
лярією він займався й іншими справами міщан, наприклад, у 1466 р. 
виступав опікуном Варвари, дружини львівського війта Георгія Кушні-
ра, у справі спадку52. У володінні міського писаря знаходилося багато 
нерухомості. Зокрема, у 1441 р. Георгій мав кам’яницю в Ринку53. Він 
також володів городом позаду костелу св. Станіслава на Краківському 
передмісті, який згодом перейшов до його сина Георгія54. У 1476 р. Ґо-
бель заснував Ґібльовську осаду, що згодом мала назву Ґібльовки55. На 
думку Романа Могитича, це була передміська осада, заснована приват-
ною особою. Її мешканці вважалися вільними чиншовиками, які пла-
тили податки місту56. У тому ж році писар визнав якомусь Юрку свою 
власність у Козельниках57.

У 1480 р. міський писар згаданий уже як покійний58. Родина Геор-
гія ще довго згадується у міських книгах після його смерті. Наприклад, 
з 1482 р. маємо згадки про дітей покійного Ґобеля – Георгія-молодшого 
(третього, за нашими обрахунками) та Катерину, які були власниками 
кам’яниці на розі навпроти кладовища біля катедри, поруч з кам’яницею 
Якуба Колязека59. Через два роки син продав цю кам’яницю Міхалу 
Гаснеру, лавнику, невідомо, за яких обставин60. Імовірно, саме він (або 
його тезка) обирався урядником-райцею у 1505–1508 рр.61 Опісля доля 
родини писаря залишається невідомою.

Андреас Ґобель, як уже було сказано, доводився внуком Миколаю. 
У Львові він з’являється трохи пізніше за свого діда – у 1405 р., коли 
сплачує податок з нерухомості, розташованої на вулиці навпроти ка-
тедрального костелу, поблизу помешкання родичів62. Наступного року 
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рада приймає його до кола громади, отримавши рекомендаційні лис-
ти від Миколая. У подальших роках Андреас збільшує свої маєтності, 
сплачуючи вже за будинки у Ринку (отриманий, очевидно, за дружи-
ною Термелинне), на вул. Лазневій та Татарській між Мельчерами63. 
Однак відомостей про його урядницьку кар’єру немає – напевно, про-
вадив тільки свою професійну діяльність різника. 

Існують також згадки про Міхаеля Ґебеля, львівського міщанина 
та райцю у 1507, 1512, 1519 рр.64, який, очевидно, також перебував у 
родинних зв’язках з родиною Георгія65. У 1521 р., після його смерті, 
вдова Софія розділила між дітьми Франциском і Валентином надбане 
майно (кам’яницю на розі площі Ринок біля катедри)66. Молодший син, 
Валентин, до певної міри продовжив урядницьку кар’єру батька: упро-
довж 1524–1538 рр. він обирався львівським лавником67. Натомість з 
останньої третини XVI ст. маємо згадки лише про окремих міщан з 
таким прізвищем (вияснити ступінь їхньої спорідненості важко). Так, 
у 1571 р. Мацей Ґібель із дружиною Доротеєю, брат Мартина, визнав 
свій борг небожу Войцеху, який реформував на свою частку дому у 
Галицькому передмісті68. У 1582 р. якийсь Павло Ґібльович зі Львова 
взяв шлюб з дівчиною Барбарою Пенчнурою у катедральному костелі69. 

Згадка про родину Ґобелів – Ґібелів дійшла до нашого часу у на-
зві кам’яниці – Ґібльовська, що була власністю Ґобелів до середини 
XVI ст. Пізніше вона перейшла у власність родини Шольців70, а згодом, 
коли Антоніо Массарі отримав будинок у віно за дружиною Шольців-
ною, почав зватися Массарівським (зараз це будинок № 24 на площі 
Ринок). 

Родина Ґобелів залишила помітний слід в історії міста. Багато її 
представників входило до органів міського самоврядування – ради і 
лави, вони вирішували важливі суспільні проблеми, приймали закони, 
лобіювали свої інтереси при владі. Георгій Ґобель був одним з найви-
значніших міських писарів Львова. Попри це, Ґобелі були також по-
тужними власниками нерухомості, вкладниками капіталу. Однак на по-
чатку XVI ст., коли відбувається заміна старих еліт новими, члени цієї 
родини дедалі більше відходять на задній план, нащадки колись відо-
мих райців не потрапляють навіть до рядів лавників, продаючи нерухо-
мість, придбану батьками, вони переселяються на бідніші і занедбаніші 
вулиці та передмістя. Фактично з кінцем “німецької” епохи Львова, за 
висловом Б. Зіморовича, поляки “… в короткий час меншу кількість 
німців поглинули, <…>, або ж перетягнули їх на свої звичаї, обряди 
й одяг”71, що докорінно змінило обличчя пізньосередньовічного міста. 
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The article presents the history of Gobel (Gebel) Family in Lviv in 15th century 
as the example of changing of political elite, assimilation and extinction of old 
bourgeois families of the 14-16th centuries. The career of several most prominent 
members of the family as consuls, traders and city clerk is considered.   
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(НОТАТКИ ПРО МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

“ГОЛОКОСТ НА ТЕРИТОРІЇ СРСР 
В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ”)

Вивітлено деякі результати Міжнародної науково-практичної конференції 
“Голокост на території СРСР в архівних документах”, організованої архівом 
Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль) за підтримки благодійного фонду Генезис.

Ключові слова: Міжнародна конференція; Яд Вашем; Голокост; дже-
рельна база архівів.

18–20 жовтня 2015 р. у Єрусалимі відбулася Міжнародна науко-
во-практична конференція, присвячена відображенню Голокосту на те-
риторії СРСР в архівних документах. Українські архіви представляла 
Голова Державної архівної служби Т. І. Баранова.

Для автора це було перше відвідання Держави Ізраїль. Вражень 
дуже багато і від конференції, і від Ізраїлю. Найперше, емоційне, вра-
ження – Яд Вашем. 

Національний меморіал Катастрофи (Голокосту) та Героїзму ство-
рено за рішенням Кнесету 1953 р. для увічнення пам’яті  євреї-жертв 
нацизму, а також для вшанування тих, хто воював проти нацизму, і 
праведників світу, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. 

Абсолютно все в Яд Вашем “працює” не тільки на збереження 
пам’яті про Голокост, але й на проникнення її в свідомість і серце 
кожного громадянина Ізраїлю, численних відвідувачів з різних країн 
світу (таких щорічно – більше мільйона). Сама назва комплексу “Ядва-
Шем” – “пам’ять і ім’я” – не тільки сповнена глибокого змісту, але й є 
символічною. Походить  від слів пророка Ісаї “ І дам Яїм в домі Моєму 
і в стінах Моїх пам’ять і ім’я краще, ніж синам і дочкам; дам…вічне 
ім’я…”. Зал Пам’яті, Дитячий Меморіал, Зал Імен, Історичний музей, в 
якому трагедію Голокосту бачимо очима євреїв. Бачимо весь шлях: від 
мирного життя містечок і сіл (зокрема, й єврейського весілля в Мука-
чеві), картинки якого збереглися у довоєнних кадрах кінохроніки, через 
лабіринт страждань, усвідомлення катастрофи, пошуку шляхів проти-
дії – до знищення, попелу…Різні країни, різні долі – спільна трагедія, 
спільна пам›ять. Пам›ять не закам’яніла в монументах, а  пам›ять жива, 
вічне ім’я.. Щира подяка за побачене й відчуте М. Поллак-Розенберг, 

* Маковська Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент, ди-
ректор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України.

© Н. В. Маковська, 2015
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директору відділу підготовки екс-
курсоводів в Міжнародній школі 
викладання Голокосту в Яд Ва-
шем, яка знайомила учасників 
конференції з музеєм. 

До складу меморіального 
комплексу (до речі, розташовано-
го в Єрусалимі на Горі Пам’яті) 
входять музеї, пам’ятники, архів, 
бібліотека,міжнародний науко-
во-дослідний інститут Голокос-
ту, міжнародна школа вивчення 
Голокосту. Така розгалужена ме-
режа дає змогу не тільки ознайо-
мити відвідувачів з численними 
експозиційними матеріалами, але 
й проводити наукові дослідження, 
збирати архівні документи, аудіо- 
та відеосвідчення тих, хто вижив 
в Катастрофі, передавати пам›ять 
про Голокост новим поколінням 
в міжнародній школі. Саме архів 
Яд Вашем ініціював проведення 
(за підтримки благодійного фон-
ду Генезис) міжнародної науково-
практичної конференції “Голокост на території СРСР в архівних до-
кументах. Сучасні проблеми виявлення документів, доступу до них та 
їх використання”. 

Враження від конференції – позитивні та однозначно корисні, 
оскільки акумулюють як цікавий досвід роботи, так і нові ідеї, які ча-
сом “народжувались” прямо в залі засідань.

Організаторам вдалося зібрати в Яд Вашем широке коло учасників: 
архівістів, музейників, науковців-дослідників, представників IT -спіль-
ноти. В Єрусалимі вони репрезентували як країни-республіки колиш-
нього СРСР (Україну, Білорусь, Латвію, Литву, Російську Федерацію), 
так і США, ФРН, Бельгію. У змістовних дискусіях часто тон задавали 
самі господарі, які виступали з лекціями, модерували круглі столи. 

На церемонії відкриття конференції, яку розпочав директор архіву 
Яд Вашем д-р Х. Гертнер, представники фонду Генезис в Ізраїлі, ди-
ректор відділення Євразії МЗС Ізраїлю та інші учасники високо оціни-
ли місце і роль архівів в збереженні пам’яті та дослідженні  Голокосту.

Програма конференції, яку презентувала директор відділу міжна-
родних архівних проектів архіву Яд Вашем М.Іоніна, включала кілька 

Директор архіву Яд Вашем 
д-р Х. Гертнер відкриває міжнародну 

науково-практичну конференцію 
“Голокост на території СРСР

в архівних документах. Сучасні 
проблеми виявлення документів, 

доступу до них та їх використання”.



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ88

блоків, де кожний наступний розглядав заявлену загальну тему у роз-
витку:  Архівне законодавство та доступ до матеріалів, що висвітлю-
ють Голокост;  Документи з Голокосту в загальних фондах: пробле-
ми виявлення;  Спільні проекти з удосконалення доступу до архівних 
фондів, що зберігають документи по темі Голокосту;  Оцифровування 
фондів,що зберігають документи по темі Голокосту – нові виклики, 
нові питання;  огляд і аналіз джерел з історії Голокосту в архівах ко-
лишнього СРСР (проблеми пошуку імен жертв Голокосту; нове в до-
слідженні теми єврейських біженців і евакуйованих; передвоєнні та 
післявоєнні документи як джерело вивчення Голокосту, нові знахідки 
в архівах колишнього СРСР);  нові сучасні технології та дослідницькі 
проекти в Інтернеті;  від архівних документів та усних свідчень до су-
часних досліджень. 

Логіка побудови програми чітка й продумана. Учасники мали від-
повісти на низку запитань: 

Що дозволяє законодавство? 
Як на практиці здійснюється пошук (який стан інтелектуального 

доступу, які проблеми)? 
Що треба зробити для удосконалення пошуку?
Яка практика оцифровування може допомогти в пошуку?
Які перспективні напрями досліджень Голокосту з’явилися завдя-

ки залученню до наукового аналізу виявленої останнім часом архівної 
інформації?

Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова (друга зліва)
на засіданні, присвяченому архівному законодавству та доступу до матеріалів 

з Голокосту, 18 жовтня 2015 р.
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Початок обговорень був досить жвавим. Як законодавство колиш-
ніх радянських республік регламентує доступ до архівної інформації 
зпитань Холокосту? Що змінюється? – ці питання поставив учасникам 
першого круглого столу конференції модератор засідання д-р Х. Герт-
нер.

 Голова Державної архівної служби України Т.І. Баранова охаракте-
ризувала українське законодавство в сфері доступу до архівної інфор-
мації, а також зупинилася на новаціях стосовно розширення доступу 
до архівів репресивних органів СРСР, пов’язаних з ухваленням Вер-
ховною Радою України 9 квітня 2015 р. “декомунізаційних” законів. 
Доповнюючи виступ Т.І. Баранової, директор Галузевого державного 
архіву СБУ І.М. Кулик акцентував увагу на відкритості Галузевого дер-
жавного архіву СБУ. Представники країн Балтії – головний архіваріус 
Литви Р. Крауліс та директор Національного архіву Латвії М. Спруджа  
розповіли про нововведення в питаннях доступу до персональних да-
них (інформації про особу) у зв’язку зі змінами у національному архів-
ному законодавстві Литви та Латвії.

 Перший заступник директора Департаменту по архівах та діловод-
ству Міністерства юстиції Республіки Білорусь О. Бірюкова коротко 
зупинилася на питаннях доступу до документів, у тому числі по Голо-
косту, в Білорусі. Представник Росархіву, заступник директора Держав-
ного архіву Російської Федерації Л. Роговая, завершуючи обговорення 
національних законодавчих норм про доступ до документів з Голокосту, 

Виступ директора ЦДАВО України Н. В. Маковської в дискусії на засіданні 
круглого столу: “Документи з Голокосту в загальних фондах: 

проблеми виявлення”, 18 жовтня 2015 р.
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поінформувала учасни-
ків також про розробку 
методичних рекоменда-
цій щодо використання 
персональних даних.

Учасники наступ-
ного засідання, яке та-
кож проходило у формі 
круглого столу, обгово-
рювали питання інте-
лектуального доступу 
до архівної інформації. 
Модератор – Є. Мела-
мед (координатор та 
науковий редактор між-
народного архівного 
проекту Project Judaica 
в Україні) та доповіда-
чі – науковці з Ізраїлю, 
України, Росії – на при-
кладах з власного досві-
ду розповідали про те, 
як важко буває знайти 

потрібну інформацію в колосальному за обсягом масиві архівних до-
кументів (легше знайти голку в копні сіна!).Проблема ця стосується 
не тільки джерельної бази з історії Голокосту.  Причина – застарілий 
науково-довідковий апарат, недосконалість пошукових засобів. Це од-
ностайно відзначили всі спікери, як ті, що є архівними працівниками, 
так і науковці-дослідники, а також ті, хто бував, за влучним висловом 
Є. Меламеда, “по обидва боки прилавку” (тобто в різний час працював 
і в архіві, і  в науковій установі). Як учасник дискусії цього круглого 
столу, у своєму короткому виступі автор порівняла можливості пошу-
кових засобів до фондів ЦДАВО України на початку 2000-х рр. (коли 
готувався, зокрема, перший том путівника “Документы по истории и 
культуре евреев в архивах Киева”) та можливості, які надають сьогодні 
розміщені на сайті архіву електронний каталог, де пошук здійснюється 
на рівні анотованих описів  усіх фондів, і особливо “Колекція доку-
ментів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга”, що оцифрована 
подокументно. Мій висновок: шлях до вирішення проблеми інтелекту-
ального доступу – оцифровування документів та представлення їх on-
line з відповідними пошуковими засобами.

На четвертому засіданні, що логічно  продовжувало попереднє,  
було представлено спільні проекти з удосконалення доступу до архів-

Учасники конференції в Залі Імен Меморіалу.
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них фондів, в яких зберігаються документи з тематики Голокосту. Мо-
дератором засідання був В. Фішер, директор наукового відділу Клеймс 
Конференс. Особливо приємним для нас був виступ В. Ванден Дален, 
координатора проекту “Індентифікація та інтеграція” в рамках ENRI 
(Створення наукової бази даних для вивчення Голокосту в Європі), 
Інститут CEGESOMA, Брюссель, Бельгія. Розкриваючи тему доповіді 
“Проект ENRI в архівах колишнього Радянського Союзу: створення 
електронної бази даних, а також співробітництва між архівами, архівіс-
тами та дослідниками”, доповідачка наголосила, що їх мета не тільки 
збирати цифри, а й створювати мережу (на сьогодні – 23 партнери). У  
доповіді В. Ванден Дален було репрезентовано сайт ЦДАВО України. 
Про інші чинні та перспективні проекти йшлося у виступах Д. Фішма-
на (професора історії Єврейської Теологічної Семінарії), В. Альцкана 
(директора проекту міжнародних архівних програм Меморіального му-
зею Голокосту в США), М. Іоніної (директора відділу міжнародних ар-
хівних проектів Яд Вашем). Отримана інформація щодо нових міжна-
родних проектів з історії Голокосту, безперечно, є важливою. Після її 
детальнішого вивчення та аналізу можна буде приймати рішення щодо 
участі українських архівів в нових міжнародних проектах.

Тема п`ятого засідання – “Оцифровування фондів, що зберігають 
документи по Голокосту: Нові виклики, нові питання”. Модерував за-
сідання директор відділу каталогізації архіву Яд Вашем С. Арьє-Ерез. 
Найбільший інтерес серед трьох промовців викликав виступ представ-
ника України К. Віслобокова ( “Архівні інформаційні системи”) “На 
шляху до стратегії відкритого доступу: оцифровування фондів з історії 
Голокосту в українських архівах і бібліотеках”. Належне місце в пре-
зентації К. Віслобокова також посів ЦДАВО України, зокрема, проект 
“Колекція документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга”. 
Учасники дискусії з Латвії та Литви підкреслили значення участі Яд 
Вашем в оцифровуванні докуменів в архівах їх країн. Якщо коротко – 
“Цебувпрорив!”

Другий день роботи конференції розпочався лекцією О. Аврама 
(директор “Залу Імен” Яд Вашем) “Що ми знаємо сьогодні про іме-
на жертв Голокосту на території колишнього СРСР?” Відповіді на це 
продовжили давати доповідачі шостого засідання конференції на тему:  
“Проблеми пошуку імен жертв Голокосту в архівах колишнього СРСР”. 

Про копітку роботу з ідентифікації імен розповідали: В. Гирчите 
(директор інформаційної служби Каунаського окружного архіву Лит-
ви), Й. Ібель (керівник історичного відділу музею концентраційного 
табору Флоссенбург). Особливо цікавим та корисним,на думку авто-
ра,  був виступ директора Центрального державного архіву Литви Д. 
Жижиса про використання електронної бази даних архіву для пошуку 
єврейських імен та документів. Констатувала, що наші архіви мають 
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багато спільного в підходах до підвищення ефективності пошуку, але 
програмне забезпечення – інше. 

Сьоме засідання було присвячено новим дослідженням на тему єв-
рейських біженців та евакуйованих. Модератор – В. Альцкан. Учасни-
ки з Російської Федерації (І. Альтман), Білорусі (В. Селємєнєв), Ізраї-
лю (З. Левин) проаналізували наявні в архівах документи та окреслили 
можливості пошуку. “Проект індексації імен евакуйованих євреїв в Яд 
Вашем” презентував учасникам конференції його керівник Е. Волошин.

Розширення хронологічних меж дослідження Голокосту із залу-
ченням передвоєнних та післявоєнних документальних джерел обгово-
рювалося на восьмому засіданні, модератором якого був Д. Фішман. 
Доповідачі В. Чиюнскене (Литва), К. Баркане (Латвія), Л. Шолохова 
(США) поділилися набутим досвідом залучення таких джерел для ви-
вчення проблем Голокосту.

Цікавою була презентація Меморіального комплексу Дробицький 
Яр (Україна, Харків) на дев`ятому засіданні. Зокрема, йшлося й про ви-
користання нових інформаційних технологій для доступу до баз даних 
жертв Голокосту в Харкові.

На десятому засіданні, що відкривало третій день роботи конферен-
ції, порушувалися питання про нові знахідки в архівах колишнього Ра-
дянського Союзу. Модератор – М. Іоніна. І на цьому, і на наступному, 
одинадцятому засіданні (“Від архівних документів та усних свідчень 
до сучасних досліджень”), модерував яке А. Зельцер (директор Центру 
вивчення історії радянських євреїв в роки Голокосту ЯдВашем), і на 
дванадцятому засіданні, присвяченому висвітленню теми “Євреї в Чер-
воній Армії” (модератор – Д. Узиель, начальник фотоархіву Яд Вашем) 
обговорювалися, головним чином, наукові розвідки, що здійснювалися 
на джерельній базі архівів. Про це доповідали як архівісти (К. Ремейка 
та Г. Дручкус з Литви), так і викладачі, науковці (Д. Димитру з США, 
К. Дикманн з ФРН, Є. Розенблат з Білорусі, П. Полян з Російської Фе-
дерації). Презентовані на конференції результати наукових розвідок 
представників різних країн надають чимало інформації для роздумів. 
Йдеться про нові для нас теми досліджень, підготовки виставок, статей, 
збірників документів.

Поза програмою для архівістів було організовано екскурсію архівом 
Яд Вашем.  Своєрідною прелюдією до неї була лекція д-ра Х. Гертнера 
“Архів Яд Вашем: люди та факти”  в перший день роботи конференції. 
Ознайомлення з роботою архіву підтвердило головне, в чому відстають 
українські архіви – це матеріально-технічна база.  Основні напрями ро-
боти, рівень кваліфікації співробітників, на мою думку, мало чим від-
різняються від наших.

На заключному засіданні підбивалися підсумки міжнародної кон-
ференції. Вражень та висновків було так багато, що ліміт часу “пере-
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брали” на годину. Могли поговорити і більше, але на нас чекав гід, щоб 
провести по старому Єрусалиму.

Неочікуваною і дуже приємною стала коротка подорож по Ізраїлю, 
яку подарували нам організатори після завершення роботи конференції. 
Єрусалим – Іудейська пустеля – Іордан – Кумран з чудовим музеєм – 
Мертве море – Тель-Авів, аеропорт Бен Гуріон – цей не дуже довгий, 
але цікавий маршрут, який супроводжувався змістовним, емоційним, 
високого наукового рівня коментарем – також залишився і в пам’яті, і 
в серці.

There are highlighted some results of international scientific conference 
“Holocaust in the USSR in archival documents” held by archives of Yad Vashem 
(Jerusalem, Israel) with the support of Genesis charitable fund.

Key words: International Conference; Yad Vashem; Holocaust; the source 
base of archives.
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НАРИС ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІСТОРІЇ

Подано огляд історії львівського міського архіву радянського періоду ІІ 
Світової війни, комплексів історіографії та джерел до цього питання. Введено 
в науковий обіг нові факти, систематизовано раніше відомі. Схарактеризова-
но комплекс джерел для дослідження теми реорганізації Архіву давніх актів 
міста Львова.

Ключові слова: архівна справа; львівський міський архів; ІІ Світова ві-
йна; Кароль Бадецький.

Метою поданого нижче дослідження є огляд історіографії, джерел 
та історії архіву радянського періоду ІІ Світової війни у Львові. Ці еле-
менти та такий їх порядок визначаються автором для систематизації 
введених раніше до наукового обігу фактів, визначенні кола питань, 
висвітлених в історіографії та характеристики джерел, що до цьо-
го часу залишались невідомими або маловідомими. Така комплексна 
наукова розвідка стає ґрунтом для відтворення цілісної історії архіву 
розглянутого періоду. Мету в такому її формулюванні визначає кілька 
чинників: по-перше, брак систематичних досліджень, а по-друге, зна-
чна розпорошеність архівних матеріалів.

Період ІІ Світової війни в історії львівського міського архіву** за-
лишається сьогодні практично не дослідженим, тому говорити про істо-
ріографію питання складно. Центральне місце займають праці, присвя-
чені історії архівної справи на теренах Західної України та різного роду 
довідкова література. Один окремий аспект з історії колекції пергамен-
тів міського архіву розкрив у своїй передмові до Каталогу пергаментних 
документів Олег Купчинський1. Завдяки своїй детальності дослідження 

* Кравченко Марія Вікторівна – аспірантка кафедри давньої історії 
України та архівознавства Львівського національного університету імені 
І. Франка, діловод Архіву Львівського національного університету імені 
І. Франка.

** Львівський міський архів існував у структурі магістрату в тій чи іншій 
формі з часу заснування міста, але статус повноцінної інституції отримав у 
1891 році і до кінця 1939 року мав назву Архів давніх актів міста Львова. 
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дає змогу відтворити долю одного з документальних комплексів місь-
кого архіву від початку його формування і до часу, коли ця колекція 
стала частиною фондів Центрального державного історичного архіву, 
м. Львів (далі – ЦДІАЛ України). Інший аспект можемо віднайти у пе-
редмові до путівника фондів ЦДІАЛ України авторства Іван Сварника, 
де вміщено огляд історії архівних установ та фондів архівів, що в той 
чи інший час увійшли до складу цієї установи2. Ці передмови розкри-
вають різні аспекти одного питання, доповнюючи одна одну.

Окремі факти з інституційної історії архіву цього періоду можемо 
також знайти у кількох публікаціях різних авторів: Н. Врадій3, І. Свар-
ника4, Є. Ярошенка5, О. Осередчук6 та інших7. Ці дослідження є до-
тичними до історії львівського міського архіву, але не спеціальними, 
що й зумовлює незначні обсяги інформації саме про міський архів. До 
того ж період з вересня 1939 р. до літа 1941р. хронологічно є настіль-
ки малим, що досить часто у дослідженнях, котрі охоплюють історію 
львівських архівів від часу їх заснування, цьому темпоральному зрізу 
приділяється вкрай мало уваги. Проте віднайдені у публікаціях факти 
тематично стосуються питань реорганізації архіву, персоналу, розмі-
щення та характеристики фондів та в загальних рисах формують уяв-
лення про архів цього періоду. 

Особливе місце в історіографії про львівські архіви періоду ІІ 
Світової війни належить монографічному дослідженню Мацея Мат-
віюва “Боротьба за львівські культурні цінності у 1945–1948”8, де ав-
тор розкриває аспекти, пов’язані з евакуацією та реевакуацією фондів 
львівських культурних інституцій, побіжно згадуючи про події 1939–
1941 років як про передісторію. Утім, про міський архів у ній ідеться 
побіжно, а сама праця присвячена здебільшого одному аспекту – долі 
фондів львівських культурних інституцій періоду війни та їх подаль-
шому поділу між радянською та польською державами. Продовжує 
тему дослідження Стефана Лера, польський переклад якого нещодавно 
побачив світ9. 

Для огляду історії львівського міського архіву окресленого періоду 
сьогодні більш доречно говорити про джерела до вивчення питання, 
аніж про його історіографію. Комплекс джерел поданий неопублікова-
ними архівними матеріалами, що зберігаються в архівах та бібліотеках 
Києва, Львова, Кракова, Варшави та Вроцлава. Здебільшого це окремі 
документи або їх тематичні групи у різних фондах, тому назвати цей 
комплекс повним не можна. 

Така велика кількість місць зберігання матеріалів напряму пов’язана 
з подіями ІІ Світової війни. У цей час архів було включено спочатку 
до радянської, а пізніше до німецької архівних систем. Наслідком цьо-
го стала докорінна реорганізація установи, переміщення фондів і, як 
наслідок, їх розпорошеність10. На превеликий жаль, частина цих мате-
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ріалів сьогодні з тих чи інших причин залишається недоступною для 
дослідників. До того ж відсутні гарантії, що з часом не буде виявлено 
нових документів з історії питання.

Значна частина з виявлених матеріалів зберігається у Польщі. 
Найбільш цікавими є кілька об’ємних та змістовних комплексів, що 
зберігаються у фондах бібліотеки Національного закладу ім. Оссолін-
ських (Вроцлав). Це, зокрема, справи:

“Матеріали Кароля Бадецького про архіви, бібліотеки та музеї 
Львова у 1939–1941 роках”11 – звіти, розпорядження, номенклатура 
справ архіву та, що найважливіше, накази архіву, з різноманітними да-
ними до історії архіву як інституції, про персонал, реорганізації, нові 
надходження. Досить часто це чернетки або копії документів офіційно-
го характеру, що, втім, не зменшує їх джерельної цінності. Окреме міс-
це займають збережені у справі накази архіву. Перший № 5 від 13 лю-
того 1940, а останній, № 27, датовано 20 червня 1941 року.

“Зібрання документів та матеріалів, що стосуються наукової та 
професійної діяльності доктора К. Бадецького”12 – серед іншого міс-
тить листи, звіти, реляції, тексти положення, розробленого автором у 
першій половині 1939 року; тут зустрічається поточна документація 
роботи архіву.

“Папери міського архіву у Львові за 1941–1944 роки”13 – докумен-
ти, що стосуються персоналу архіву: списки працівників, їх автобіо-
графії та фото, відомості про заробітну плату, а, окрім того, ще й ма-
теріали про евакуацію архіву у 1944 році та звірку наявності окремих 
документальних комплексів архіву в 1942 році.

Ще одна справа подібного характеру зберігається у відділі руко-
писів Ягеллонської бібліотеки в Кракові – “Матеріали, що стосують-
ся Архіву міста Львова та Історичного музею у Львові в часи війни 
1939–1945 років”. У ній містяться унікальні відомості про евакуацію 
архіву до монастиря у Тиньці під Краковом у 1944 році та фотографічні 
знімки архіву часів ІІ Світової війни14.

Водночас у відділі рукописів Ягеллонської бібліотеки Кракова збе-
рігаються щоденникові записи К. Бадецького про період від початку 
ІІ Світової війни до моменту виїзду зі Львова, тобто від 1 вересня 1939 
до 28 червня 1945 року. Матеріали являють собою зошити та розрізнені 
картки з інформацією про щоденні події особистого життя та профе-
сійної діяльності. Записи передають особисте бачення автором подій, 
що відбувались у цей час, містять цінні та унікальні відомості з історії 
архіву, що тільки збільшує їх джерельну цінність15. Частину матеріалів, 
присвячену періоду 15–28 липня 1944 року, було навіть опубліковано16. 
Решта ж поки чекає на друк. Окремі відомості можна знайти також у 
кількох справах з особистими паперами К. Бадецького. Це переважно 
кореспонденція та документи, що стосуються професійної діяльності17.
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Поодинокі згадки про керівників міського та обласного архівів, Ар-
хівного управління періоду радянської окупації 1939–1941 років знахо-
дяться також у неопублікованих спогадах іншого львівського архівіста, 
директора Державного архіву у Львові Євгена Барвінського, який пе-
ребував на посаді до кінця 1939 року і мав змогу на власному досвіді 
відчути новий радянський порядок, хоч і не довго18.

У львівських архівних матеріалах виявлено мало відомостей з іс-
торії міського архіву в період радянської окупації. Їх можна знайти у 
фондах ЦДІАЛ України, Державного архіву Львівської області, Львів-
ської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника та архі-
ві Львівського національного університету імені Івана Франка.

У першому не можна оминути увагою фонд під номером 755 “Ар-
хівне управління у Львові” (StaatsarchivinLemberg) 1941–1944 рр., де 
зберігається комплекс матеріалів, передусім з історії архівів Львова 
періоду німецької окупації, серед яких не останнє місце посідають до-
кументи з історії міського архіву. Інформація, що міститься там, стосу-
ється наукової роботи архіву, персоналу та цілої низки інших питань. 
Утім, для вивчення запропонованої теми з документів фонду цікавими 
є лише кілька справ, де відомості про стан архівної справи в радян-
ський період та стан архівів на момент становлення німецької влади 
подані у формі звітів та доповідей19.

Фонд 55 “Архів давніх актів міста Львова” не містить документів 
до історії архіву після вересня 1939 року, тобто після поступової лік-
відації архіву, проте у фонді 138 “Бадецький Кароль” натрапляємо на 
макет звіту про діяльність і розвиток архіву з 1 листопада 1937 року 
до 31 грудня 1939 року, підготований К. Бадецьким. У ньому містить-
ся інформація про стан архіву, відомості про деяких працівників та їх 
обов’язки20.

У фондах Державного архіву Львівської області можна відшукати 
відомості про стан архіву, реорганізації, персонал та про переміщен-
ня фондів. Зокрема, варто звернути увагу на кілька справ фонду Р-368 
“Державний архів Львівської області”21. На жаль, сьогодні не всі фон-
ди архіву є доступними для дослідників, а обмеженість доступу до ма-
теріалів є значною перепоною у проведенні цілісного дослідження.

Унікальним за змістом є ще один документ, що відображає бачення 
ситуації представниками українського середовища істориків – машино-
писна копія результатів огляду Іваном Крип’якевичем міського архіву 
в Ратуші та монастирі Францисканів у грудні 1939 року22. У докумен-
ті вміщено доволі детальний як для такого короткого документа опис 
розміщення зібрань архіву у двох локаціях станом на кінець 1939 року 
та відзначено потенційні загрози для них. До того ж у документах, що 
зберігаються в одній справі зі звітом, можна віднайти відомості стосов-
но планів охорони пам’яток Львова, до слова, не лише архівних23.
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Для уточнення інформації про окремих працівників можна також 
використовувати матеріали архіву Львівського національного універ-
ситету ім. І. Франка. Це особові справи працівників університету, для 
яких архів міста Львова був місцем роботи в той чи інший час24.

Така розпорошеність та уривчастість матеріалів значно ускладнює 
написання цілісної історії міського архіву періоду ІІ Світової війни ще 
на етапі збору матеріалу. Попри усе це, незаперечним фактом залиша-
ється необхідність цього процесу хоча б у формі вступного огляду, як 
наріжного каменя для проведення подальших ґрунтовних досліджень, 
як вихідної точки для подальшого розшуку фондів міського архіву та 
архівних матеріалів з його історії. 

Порівняно з кількістю неопублікованих матеріалів зовсім мізерною 
є кількість надрукованих. Серед них – звіт про діяльність архівів та 
бібліотек 1940 року25, рапорт про відвідини львівських та перемишль-
ських архівів Еріхом Рандтом у липні1941 року26, згадана вище частина 
щоденника К. Бадецького та спогади львівських архівістів Фелікса По-
горецького27, Маріана Тировича28.

Досить часто окремі факти необхідно звіряти з кількох різних 
джерел, особливо у випадках зі спогадами. Спогади та звіти, написані 
польськими архівістами, досить часто демонструють негативне став-
лення їх авторів до усього радянського без будь-яких пояснень та дета-
лей. Судячи зі спогадів, львівські архівісти бачили прибулих як занадто 
молодих та непрофесійних. Особливо відзначали при цьому, що вони 
не володіли латиною та не знали історії29. Таке ставлення не завжди 
є обґрунтованим. У спогадах Фелікса Погорецького відзначається той 
факт, що приїжджі архівісти не мали архівної освіти, але так було не 
завжди. Наприклад, вдалося встановити, що архівні працівники Євсевій 
Одрина, Лариса Гусєва та Раїса Королева мали вищу архівно-історичну 
освіту, окрім того, відомим є факт, що для організації архівної справи 
на території західної України до Львова свого часу прибула директор 
Центрального архіву давніх актів міста Києва Лариса Гусєва, до того, 
як очолила Центральний архів давніх актів у Львові, упродовж 12 років 
працювала в архівах і чотири з них – на посаді директора Централь-
ного архіву праці м. Харкова30. Усі вони були передусім радянськими 
архівістами з радянською архівною освітою, часто виступали рупорами 
радянської ідеології, часто не володіли іноземними мовами, часом не 
мали досвіду та не знали історії регіону, але відмінність між радян-
ськими та польськими архівістами полягала скоріше у відмінності їх 
світогляду, особливостях архівної освіти, часом її якості, але не у її 
відсутності. 

Зустрічаються також фактографічні неточності. В одному з доку-
ментів подаються відомості про те, що з Києва прибула нова 22-річна 
директорка тов. Королева, а також 26-річний тов. Євсевій Одрина – ви-
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кладач більшовицької ідеології Львівського університету31. Але через 
відсутність точного датування факти не зовсім відповідають дійсності, 
оскільки “тов. Королева” не була директором архіву, вона лише часом 
виконувала обов’язки директора на час його відсутності, а тов. Євсе-
вій Одрина перейшов до викладання у Львівському університеті після 
звільнення з архіву.

Події вересня 1939 року принесли докорінні зміни в діяльність ар-
хівних установ Львова та західноукраїнського регіону. Вже у звіті К. 
Бадецького від 27 вересня знаходимо відомості про те, що міський ар-
хів у ніч на 23 вересня було “опечатано лейтенантом Нікітєєвим і 
стан такий зберігається до часу написання звіту, що унеможливлює 
подальшу роботу в архіві, але попри це персонал архіву залишився на 
місці та готовий до праці”32. Такий стан справ у міському архіві збері-
гався до кінця року. В умовах, коли доступними залишались лише ро-
бочі кабінети, працівники зосередились на науковій роботі, комплекту-
ванні архіву та опрацюванні неопечатаних матеріалів. Це відбувалось 
на фоні початків побудови нової архівної системи радянського зразка 
новими людьми, що в подальшому повністю змінило львівське архівне 
середовище. 

Мережа архівних органів західних областей України будувалась 
на основі нового адміністративно-територіального поділу з урахуван-
ням наявного досвіду радянського архівного будівництва та історії 
регіону. Відтак, у Львові, окрім обласного архіву*, створено також і 
Центральний архів давніх актів. Усі архівні установи регіону підпо-
рядковано Міністерству внутрішніх справ і передано під безпосередній 
нагляд НКВС. А для безпосереднього управління архівами у листопаді 
1939 року організовано Архівний відділ НКВС Західної України, до 
складу якого увійшли фахівці, направлені з Москви та Києва. Місцеві 
ж архівісти з часом були переведені на другорядні посади або звільне-
ні33. Так розпочались реорганізації архівів, централізація архівної спра-
ви та концентрація архівних матеріалів у державних архівах на нових 
приєднаних територіях.

Серед львівської інтелігенції опікою культурними цінностями пе-
рейнялись й українські науковці. Іван Крип’якевич накреслив таку 
стратегію, що перший етап для усіх культурно-мистецьких інституцій 
було визначено як етап охорони, і тільки потім передбачалось про-
ведення дослідження, розробка та впровадження нової організації. За 
планом мала відбутись перевірка та реєстрація усіх збірок та укладання 
їх опису за визначеною схемою. Що стосувалось конкретно архівів, то 
ті, які знаходились у “безпечних руках”, опечатували та брали письмо-

* Зустрічається назва Львівський обласний історичний архів та Державний 
обласний архів.
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ве зобов’язання з директора, що буде їх берегти, а ті, для яких ризик 
знищення був великий, мали опечатувати. По змозі архіви залишали на 
місці і лише, коли такої можливості не було, тоді перевозили34. Тому 
стосовно міського архіву можемо зробити висновок, що він знаходився 
в безпечних руках, адже Кароль Бадецький і надалі залишився дирек-
тором міського архіву. 

Він продовжив виконувати обов’язки керівника до кінця 1939 року 
і, користуючись можливістю, намагався вирішити актуальну для уста-
нови проблему відсутності вільних приміщень. 29 листопада 1939 року 
з представниками монастиря отців Францисканів було укладено договір 
про безоплатну та не обмежену за терміном оренду усіх приміщень ІІ 
поверху будинку монастиря за адресою – вулиця Францисканська, 135. 
Справа полягає в тому, що монастирі були вельми зацікавлені надавати 
приміщення різноманітним науковим та культурним інституціям, оскіль-
ки, за спостереженнями сучасників, вони були кращими сусідами аніж 
солдати, яких у Львові розміщували усюди, де тільки були вільні площі. 

До приміщень на Францисканській, 1 планувалось перевезти увесь 
архів з Ратуші, але в кінцевому результаті перевезли лише архівну бі-
бліотеку, впорядкуванням фондів якої і займався К. Бадецький у пер-
шому кварталі 1940 року, перебуваючи на посаді вже старшого науко-
вого співробітника архіву36. Ці плани було реалізовано досить швидко 
і 28 грудня 1939 року І. Крип’якевич, оглядаючи приміщення архіву в 
монастирі, відзначив: “До монастиря францисканців перевезено вже 
дві третини архівного майна, а саме новіший архів (від 1870 р. ) і бі-
бліотеку. Архів займає тут 10 кімнат, в чому три великі ( 1, 3 і 4 
на плані ) і сім малих (монаші келії). Приміщення на архів задовільне. 
Переміщені книги лежать поки що на землі, бо з ратуші не відпущено 
ще шкапів і полиць, а деякі полиці перероблює столяр. Порядкування 
бібліотеки потребує довшого часу. Конечно потреба довезти до мо-
настиря дров, бо робітники в холоді не можуть працювати. Поруч 
з архівом в шістьох кімнатах живуть біженці, що перешкоджають 
в архівній роботі і можуть ушкодити архівне майно, а то й спричи-
нити вогонь, – треба їх з цих кімнат усунути і цілий поверх віддати 
архіву”37.

На початку 1940 року у Львові реорганізація архівів перейшла в 
активну фазу, хоч перші відомості про створення Державного архіву 
давніх актів у Львові та Львівського обласного датовані дещо раніше – 
листопадом 1939 року. На базі міського архіву передбачалось створен-
ня нової установи – Архіву давніх актів* – великого архіву, у якому 

* Зустрічаються різні варіанти назви архіву – Центральний державний 
архів стародавніх актів, Львівський центральний архів давніх актів та найбільш 
поширена – Центральний архів давніх актів у Львові.
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мали б зберігатись документи з історії західних областей України. Фак-
тично назва мала залишитись та сама, а зміни торкнулися б структури 
та об’єму фондів38. Для реалізації цього проекту мали намір виділити 
окремі приміщення поза Ратушею. Такий масштабний план радянська 
влада просто не встигла втілити в життя повною мірою, оскільки за-
думане потребувало багато часу, коштів та кадрового ресурсу. Втім, на 
шляху до його реалізації до травня 1941року було впроваджено багато 
формальних та реальних змін. 

У лютому 1940 року новостворений Державний архів давніх актів 
було визнано центральним з безпосереднім підпорядкуванням Архів-
ному управлінню НКВД УССР39, що зробило його одним з семи цен-
тральних архівів Української РСР. Одразу ж було прийнято рішення 
зосереджувати в архіві найдавніші актові матеріали з історії Галичини, 
що зберігались у колишньому Архіві давніх актів міста Львова (ар-
хівні матеріали міської влади періоду 13–18 століття) та колишньому 
Бернардинському архіві40. Причому, про перевезення матеріалів у нові 
приміщення не йшлося, тому сховища Центрального архіву давніх ак-
тів у Львові (ЦАДАЛ) розміщувалися в кількох різних будівлях – мо-
настирях Францисканського та Бернардинського та Ратуші. В Ратуші, 
окрім сховищ, також знаходилась і канцелярія архіву41.

Робота з фондами архіву поступово відновилась навесні 1940 року. 
Уявлення про види та обсяги робіт можемо скласти на основі договору 
про соціалістичні змагання між Центральним архівом давніх актів Киє-
ва та Центральним архівом давніх актів Львова на 1940 рік, укладеного 
20 червня того ж року. У ньому було узгоджено, що 

– працівники ЦАДАЛ мають провести повний облік архівних мате-
ріалів згідно з правилами Головного архівного управління НКВС 
СРСР до 7 листопада; 

– підготувати матеріали для укладення путівника архіву до 12 груд-
ня;

– провести архівно-технічне впорядкування 7 000 одиниць збері-
гання;

– перескладати та перекласти з польської та латинської інвентарні 
описи та каталоги архівних матеріалів – 5 000 одиниць зберіган-
ня до 12 грудня; 

– провести повну ревізію архівних матеріалів – 33 000 о. зб. до 
7 листопада; 

– провести топографування усіх архівних матеріалів – 33 000 о. зб. 
до 15 липня; 

– здати на реставрацію до Центральної реставраційної майстерні 
500 аркушів до 12 грудня; 

– закартонувати 1 000 книжок та фасцикул до 12 грудня; 
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– написати та опублікувати 5 історично-популярних статей за ма-
теріалами архіву в місцевій пресі та 1 науково-інформаційну – 
журнал “Архівноє дєло” до 12 грудня. 

Решта пунктів стосувались вивчення української мови, історії 
ВКПб, вступу працівників до профспілки та ін42. 

Додатково кожен працівник складав власні умови із проведен-
ня соціалістичних змагань. К. Бадецький, наприклад, узяв на себе 
зобов’язання підготувати до 7 листопада 1940 року п’ятий том катало-
гу Архіву давніх актів та паралельно допомагати співробітникам архіву 
у написанні статті з історії організації урядів у Львові43. Від упоряд-
кування фондів він усе більше віддалявся, присвячуючи час науковій 
роботі. 

Звичайно, що далеко не всі з цих завдань було виконано у вста-
новлені терміни. Більш того, їх не було здійснено і наступного року 
через поворот політичної історії. За визначенням радянських архівістів 
“напад … перервав і затримав на цілих три роки розвиток радянського 
архівного будівництва”44 Якщо не брати до уваги емоційне та ідеоло-
гічне забарвлення вислову, то, по суті, це відповідає дійсності, адже 
у 1945 році усі процеси і реорганізації просто продовжились із того 
місця, на якому зупинились. І досить часто, аби зрозуміти сутність ар-
хівних реформ другої половини 40-х – 50-х років, треба розуміти їх 
початок – період 1939–1941 рр.

З метою залучення архівних працівників міста до радянської сис-
теми у жовтні 1940 року Центральний архів давніх актів та Львівський 
обласний архів організували для них семінар з обов’язковим відвіду-
ванням45, на якому упродовж перших чотирьох днів відбувались лекції 
“Методика і техніка архівної справи”, а на додачу – “Історія народів 
СРСР”. Передбачалось також обговорення низки нормативних доку-
ментів, що безпосередньо не стосувались архівної справи, – Положен-
ня про вибори та Конституції СРСР46. Таким чином, у короткий термін 
характер архівної роботи, порівняно з міжвоєнним періодом, змінився 
докорінно. Змінились цілі, пріоритети, форми, методика та люди, які 
працювали з цими документами.

Поступово зміни торкнулись навіть таких побутових питань ді-
яльності архіву, як години роботи. На підставі Наказу президії Верхо-
вної Ради СРСР від 26 червня 1940 року було встановлено тривалість 
робочого дня у 8 годин, тому з 28 червня робочий день починався о 
9.30 ранку та закінчувався о 18.00. Працівники мали півгодини перерви 
від 13.00 до 13.30 та один вихідний на тиждень – у неділю47. В липні 
графік змінився на літній. Робочій день, відповідно, тривав з 9.00 до 
17.30 з перервою з 12.00 до 12.3048, а в вересні повернулись до попере-
днього49. Введено нове правило щоразу розписуватись із зазначенням 
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часу в книзі обліку відвідування співробітниками роботи50. Окрім того, 
вводилась заборона на позаробоче спілкування на робочому місці51. За 
дотриманням дисципліни суворо наглядали, а за спізнення та покидан-
ня робочого місця без попередження навіть на 5 хвилин ризикували 
отримати догану52 або навіть потрапити за прогул до суду53.

Режим доступу до архівних приміщень також став більш контро-
льованим. Відтепер велась книга обліку отриманих від сховищ клю-
чів, за якими мали обов’язок пильнувати вартові. Окрім того, для від-
відувачів архіву вводилась практика видавання перепусток на основі 
пред’явлених документів, що посвідчують особу. Суворий контроль за 
дотриманням вимог покладався на вартових, які до того ж зобов’язані 
були доповідати дирекції архіву про стан охорони приміщень та архів-
них матеріалів за визначеним графіком54.

Користування документами архіву й надалі здійснювалось за пря-
мою згодою з керівником архіву55. В кінці літа 1940 відновив роботу 
читальний зал. Але водночас почали створюватись фонди з обмеженим 
доступом. У першу чергу це стосувалось архівної бібліотеки. Упро-
довж 1940 р. – першої половини 1941 р. було вилучено значну кількість 
книг, що стосувались різних питань з історії польської держави, котрі 
могли суперечити радянській ідеології. Таких книг було віднайдено 
137 у вересні 1941 року в окремій кімнаті56.

Такі масштабні реорганізації супроводжувались розширенням шта-
ту працівників. Станом на 16 жовтня 1939 року в архіві працювали 
К. Бадецький – директор; Юзеф Скочек – архіваріус; контрактові пра-
цівники – Мєчислав Вальтер, Здіслав Лємпіцький та Юліан Пуздров-
ський, а також Микола Голубець. В архіві продовжили працювати на 
посадах возного – Микола Гузар та гінця – Францішек Вота57. Штат та 
оплату цим працівникам було збережено до 1 січня 1940 року на попе-
редньому рівні. Микола Голубець був новим працівником, він розпочав 
свою роботу в архіві 10 жовтня 1939 року58, а згодом став помічником 
директора архіву (К. Бадецького)59. З 1січня 1940 року штат установи 
збільшено до 31 одиниці, а бюджет встановлено у розмірі 171 тис. ру-
блів. Формально працівників архіву було зараховано на нові посади з 
1 січня 1940 року, але цікаво, що сам наказ датовано лише 13 лютого 
1940 року60.

Архів давніх актів міста Львова формально реорганізовано у Цен-
тральний архів давніх актів на початку січня 1940 року. Директором 
призначено Євсевія Одрину, його заступником – Раїсу Королеву, а в 
серпні того ж року призначено нового директора – Ларису Гусєву, яка 
й керувала архівом до часу евакуації на початку літа 1941 року.

У штаті з’явились нові посади – секретарки, машиністки, бух-
галтера, касира, завгоспа. Значно зросла кількість вартових. Введено 
окрему посаду реставратора (Сенюта М. А., травень 1941 р.)61. У квітні 
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1941 року введено також посаду фотографа реставраційної майстерні, 
на яку зарахували Майзельс Н. С.62, хоч станом на травень лабораторія 
так і не розпочала роботу.

У першому півріччі 1941 року склад персоналу архіву змінився по-
вністю. Не залишилось жодного працівника, який виконував би свої 
обов’язки з 1939 року, звільнився навіть К. Бадецький. Ще 12 листопа-
да 1940 року звільнений Францішек Вота, котрий працював у міському 
архіві з 1928 року на посаді возного з таким поясненням: “за немож-
ливістю використати на роботі в органах НКВД”63. Подібні форму-
лювання були і в наказі на звільнення Миколи Голубця з 8 липня 1940 
року64 та Войтека Гейноша з 2 листопада 1940 року65. Поступово радян-
ські архівісти витісняли архівістів-поляків. Останні працювали лише 
тимчасово, як-от Гелена Полячківна (з 1 січня 1940 року66 до 9 квітня 
1940 року67). Їх кваліфікаційні вимоги не відповідали вимогам радян-
ського архівознавства, а поточну роботу значно ускладнювало погане 
знання української та російської мов, свою роль відігравали також іде-
ологічні та політичні моменти несприйняття працівників польської на-
ціональності.

Серед працівників Центрального архіву давніх актів у Львові в цей 
період зустрічається чимало нових маловідомих і невідомих імен. Відо-
мості про цих осіб є надзвичайно уривчастими, часто вдається віднайти 
лише прізвище. Тому для вивчення таких питань, як їх кваліфікація, 
освіта необхідно віднайти нові джерела з історії цього періоду. Особові 
справи працівників архівів у цей час мають доповнити віднайдену вже 
інформацію, але доступ до цього виду документів є складним з огляду 
на те, що матеріали містять персональні дані, захист яких передбачено 
на законодавчому рівні.

Після встановлення німецької влади у Львові архів відновився як 
Архів міста Львова (Stadtarchiv). 1941–1945 можна назвати німецькою 
паузою інтеграції львівських архівів у радянську архівістику та систе-
му архівних установ. Робота львівського міського архіву була відновле-
на вже 1 серпня 1941 року. У новому статусі та новому приміщенні на 
вул. Яблоновських, 11. До керування архівом знову повернувся К. Ба-
децький, а його заступником призначено Антонія Кнота. Кількість пра-
цівників в архіві знову зменшилась. У науково-фахових питаннях архів 
став підпорядковуватись новоствореному Архівному уряду у Львові 
(Archivamt). Решта питань перебували у компетенції міського уряду 
(Stadthauptmannschaft). 

Після повернення до міста радянської адміністрації у липні 
1944 року архів повернувся на шлях радянських реформ, основу яких 
закладено у 1939–1941 рр.68 Відновлено підпорядкування НКВС та ро-
боту Архівного відділу. До роботи в архіві повернулись радянські ар-
хівні працівники. Таким чином, період осені 1939 – весни 1941 років 
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став своєрідним прологом до формування архівних установ у Львові як 
частини радянської архівної системи, що сьогодні є частиною архівної 
системи України. 
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There is given the review of history of Lviv City Archives of soviet period 
of the Second World War, the complexes of historiography and sources on this 
problem. The new facts were put into scientific circulation and previous known 
were systematized. The author characterized complex of sources for studying the 
reorganization of Archives of Ancient Acts of Lviv City.
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ДОКУМЕНТИ ЦДАГО УКРАЇНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕМІГРАЦІЇ 

(за матеріалами колекції документів 
“Український музей у Празі”)

Проаналізовано документальний комплекс ЦДАГО України з історії ді-
яльності українських громадських організацій в еміграції міжвоєнного періо-
ду, подано огляд їх видового складу, хронологічних меж та інформаційного 
наповнення.

Ключові слова: документ; “Празький архів”; українські громадські орга-
нізації; ЦДАГО України.

Перша світова війна, поразка національно-визвольних змагань 
1917–1921 рр., політика польської влади на західноукраїнських зем-
лях у міжвоєнний період, окупація угорськими військами Карпатської 
України в 1939 р. і радянізація, що супроводжувала приєднання тери-
торій Західної України до СРСР із початком Другої світової війни, зу-
мовили велику хвилю української національно-політичної еміграції до 
країн Європи та Америки у 1918–1945 рр. Лише за декілька років після 
завершення Першої світової війни за межами Батьківщини опинилося 
від 80 до 100 тис. українців1, значну частину яких становили громад-
сько-політичні, військові, церковні, культурні діячі та науковці. 

Розпорошеність національно-патріотичних сил у роки Української 
революції відобразилась і на відносинах у середовищі міжвоєнної укра-
їнської еміграції. Відповідно до власних ідеологічних симпатій укра-
їнці на чужині гуртувалися навколо декількох політичних осередків: 
Державного центру УНР, гетьманців-монархістів, Проводу ОУН та со-
ціалістичного табору2. Водночас упродовж 20–30-х рр. ХХ ст. на євро-
пейських теренах постали та розгорнули широку діяльність численні 
українські громадські об’єднання, науково-освітні, культурно-мистець-
кі та видавничі інституції тощо.

* Антоненко Вікторія Володимирівна – архівіст І категорії відділу ви-
користання інформації документів Центрального державного архіву громад-
ських об’єднань України, аспірантка історичного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка.
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У зв’язку з необхідністю збереження документального масиву, ви-
везеного в еміграцію урядовцями УНР, ЗУНР та Української Держави 
П. Скоропадського і приватними особами, а також для збирання мате-
ріалів, напрацьованих українськими діячами вже за кордоном, на по-
чатку 1920-х рр. у Польщі, Чехословаччині, Австрії та Франції виникли 
перші українські архівні осередки. Упродовж міжвоєнних років най-
більші документальні колекції сформувались у фондах Головного вій-
ськово-історичного музею-архіву армії УНР, Музею-архіву визволення 
України (м. Тарнів, Польща); Українського національного музею-ар-
хіву при Українському громадському комітеті, Музею визвольної бо-
ротьби України, Українського історичного кабінету при Міністерстві 
закордонних справ Чехословацької Республіки (м. Прага, ЧСР); Укра-
їнської бібліотеки імені Симона Петлюри (м. Париж, Франція)3. Увесь 
комплекс документальних (архівних, бібліотечних і музейних) зібрань 
української міжвоєнної еміграції як у вітчизняній, так і в зарубіжній іс-
торіографії отримав умовну назву “Празький архів”/ “Празький україн-
ський архів”, оскільки основний масив цих матеріалів “походить” саме 
з Праги, де зосереджувалися найбільші осередки їх накопичення та збе-
рігання. До “Празького архіву” належать також документи з інших цен-
трів української еміграції в Європі: Тарнова, Кракова, Відня, Парижа, 
Берліна тощо, що були приєднані до цієї архівної колекції внаслідок 
післявоєнних переміщень та опрацювання.

До вітчизняних архівів документи української міжвоєнної еміграції 
потрапили в результаті трьох трансакцій у 1945, 1958 та 1983 рр. і нині 
зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади 
і управління України, Центральному державному архіві громадських 
об’єднань України (далі – ЦДАГО України), Центральному державно-
му історичному архіві України, м. Львів, Центральному державному 
кінофотофоноархіві України ім. Г.С. Пшеничного, Державній науковій 
архівній бібліотеці, м. Київ та у кількох обласних державних архівних 
установах.

Витоки наукових досліджень “Празького архіву” сягають першої 
половини 1990-х рр., коли з публікаціями Л. Лозенко та Л. Яковлєвої4 
було вперше визнано, що більшість міжвоєнних українських колекцій 
із Праги насправді зберігаються в м. Києві. Впродовж наступних ро-
ків до історії формування, переміщення та опрацювання архівів укра-
їнської еміграції звертались у своїх працях Т. Боряк, П. К. Ґрімстед, 
С. Заремба, А. Кентій, М. Мушинка, С. Наріжний, М. Палієнко, І. Сріб-
няк, Н. Топішко5. На основі документів з цієї колекції захищено кілька 
дисертацій, опубліковано наукові статті та монографії6. 

Архівні зібрання української еміграції міжвоєнного періоду в 
ЦДАГО України об’єднані у фонді № 269 – “Колекція документів 
“Український музей в Празі”7. Більшість із цих матеріалів у вигля-
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ді компактного розсипу були передані Комітетом державної безпеки 
УРСР до архіву (на той момент – Партархів Інституту історії партії 
при ЦК Компартії України) в 1988 р.8. Частина ж документів, що уві-
йшли до “Колекції…”, були виявлені у сховищах архіву. Встановити 
час і джерела їх надходження, на жаль, так і не вдалося. На момент 
створення ЦДАГО України матеріали “Празького архіву” перебували 
на таємному зберіганні та були недоступні для дослідників9. 

Науково-технічне впорядкування означеного документального 
комплексу розпочалося в 1993 р. Із 1997 до 2000 рр. цією справою 
займався видатний учений-архівіст, історик, науковий співробітник 
ЦДАГО України, заслужений працівник культури України А. Кентій. 
Матеріали фонду № 269 у кількості 1649 од. зб. класифіковані і систе-
матизовані ним за трьома описами: документи українських організацій, 
союзів, спілок, товариств і громад в еміграції; документи українських 
державних, військових, громадсько-політичних діячів, представників 
науки, культури, освіти та ін.; друковані видання (часописи, газети, 
бюлетені, брошури тощо). Завершення впорядкування та реставрацій-
но-палітурних робіт над “Колекцією документів “Український музей в 
Празі” сприяло введенню до наукового обігу великої частини цінних 
документів із новітньої історії України, що до цього часу були невідо-
мими для істориків. Частина цих матеріалів опублікована у збірнику 
“Українська політична еміграція 1919 – 1945: Документи і матеріали” 
(К., 2008 р.). До нього увійшло більше півтисячі документів “Празького 
архіву” з фондів ЦДАГО України10. Публікація цього збірника стала 
важливим внеском у збагачення джерельної бази з вивчення україн-
ської еміграції міжвоєнного періоду11. Проте значна частина докумен-
тального комплексу “Колекції документів “Український музей в Празі” 
залишається маловідомою для широкого кола дослідників. З огляду на 
це постала необхідність підготувати огляд документів, у якому окрес-
люється видовий склад, хронологічні межі та інформаційне наповнення 
документів українських громадських організацій в еміграції міжвоєн-
ного періоду, що зберігаються у ЦДАГО України. 

Матеріали з історії створення та діяльності українських громад-
ських організацій входять до опису № 1 “Документи і матеріали укра-
їнських організацій, союзів, спілок, товариств і громад на еміграції”. Їх 
загальний обсяг складає 155 справ (спр. № № 187 – 341). Хронологіч-
но цей документальний комплекс охоплює 1917–1943 рр., а його гео-
графія сягає території сучасних Австрії, Болгарії, Німеччини, Польщі, 
Сполучених Штатів Америки, України, Франції, Чехії та Словаччини, 
а також фрагментарно Бельгії, Канади, Туреччини та Швейцарії. Серед 
окреслених архівних матеріалів є рукописні, машинописні і друкар-
ські документи українською, англійською, французькою, німецькою, 
чеською та іншими мовами. Авторами деяких з них є видатні україн-
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ські громадські діячі: Д. Андрієвський, Д. Антонович, Ю. Артюшенко, 
Л. Бич, М. Галаган, В. Кедровський, Д. Левицький, К. Лоський, Б. Мар-
тос, А. Мельник, І. Огієнко, Т. Омельченко, В. Петрів, В. Приходько, 
С. Русова, М. Славинський, Б. Цибульський, О. Шаповал, С. Шелухін, 
О. Шульгін та ін. Ці документи містять відомості про функціонуван-
ня за кордоном понад 30 громадських осередків емігрантів з України: 
Української жіночої національної Ради, Українського громадського 
комітету, Групи української національної молоді високих шкіл, Укра-
їнського республікансько-демократичного клубу, Комітету для вшану-
вання та оборони імені С. Петлюри, Української громади, Виконавчої 
комісії українських емігрантських організацій у справі міжнародних 
“нансенівських” паспортів, Комісії для переведення акцій протесту лек-
торського персоналу Української господарської академії в Подєбрадах 
проти масових арештів на Україні, Союзу українських емігрантських 
організацій, Центрального виконавчого комітету представників україн-
ських емігрантських організацій для переведення акції протесту проти 
польського терору на західних землях України, Підготовчого комітету 
для скликання Всеукраїнського національного конгресу (Чехословаць-
ка Республіка), Українського центрального комітету в Польщі, Україн-
ської громади в Німеччині, Українського національного об’єднання в 
Німеччині; Українських емігрантських організацій у Франції та бага-
тьох інших.

За номінальною ознакою окреслений комплекс документів – це, 
головним чином, статути, положення та програми діяльності україн-
ських громадських організацій в еміграції (в тому числі їхні проекти 
та чорнові варіанти з правками); стенографічні виклади засідань, ру-
кописні та машинописні протоколи, резолюції установчих, загальних 
і ліквідаційних зборів, нарад, пленумів, списки присутніх, мандати та 
уповноваження делегатів тощо; меморандуми, декларації, комуніка-
ти (відозви), ноти, звернення, обіжники (циркуляри) керівних органів 
громадських осередків, їхніх лідерів чи окремих членів; довідки, звіти, 
інформаційні повідомлення про діяльність; доповіді, тези, реферати, 
тексти промов відомих громадських діячів; списки членів, заяви про 
вступ, анкети, життєписи українців-емігрантів, членські картки; дру-
ковані видання громадських організацій (інформаційні листки, вісни-
ки, часописи, бюлетені, брошури); оголошення, афіші та запрошення 
на культурно-освітні, науково-популярні та меморіальні заходи; листи, 
телеграми, фотографії та ін.

Через розосередженість документів “Празького архіву” між різни-
ми архівними установами більшість із вищезгаданих матеріалів має 
фрагментарний характер. Це дещо ускладнює їх класифікацію, унемож-
ливлюючи системний аналіз архівних джерел з історії діяльності укра-
їнських громадських організацій міжвоєнного періоду, що відклалися в 
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“Колекції…” ЦДАГО України. У зв’язку з цим огляд документів пода-
ється за тематико-хронологічним принципом, що передбачає їх умовне 
групування відповідно до проблем, які виникали в ході життєдіяльності 
українських громад в еміграції, або ж подій в Українській РСР, на за-
хідноукраїнських землях під владою Польщі та в Підкарпатській Русі / 
Карпатській Україні, котрі знаходили найбільше відлуння в середовищі 
української еміграції.

Так, організаційно-правові засади функціонування українських 
громад в еміграції досить повно розкривають їхні установчі докумен-
ти: статути, правильники, положення, регуляміни тощо12. Як свідчать 
ці матеріали, громадські організації ставили за мету, в першу чергу, 
розбудову незалежної і демократичної Української держави, забезпе-
чення її підтримки серед міжнародної спільноти, об’єднання широких 
кіл українців-емігрантів заради захисту їхніх правових, матеріальних і 
культурних інтересів, їх представництва перед урядовими установами і 
посадовцями тощо. Окремі з них виникали як реакція на конкретні по-
дії в середовищі української еміграції чи на території України та спря-
мовували свої зусилля на вшанування пам’яті видатних українських 
діячів, збереження та популяризацію українських народних традицій, 
організацію протестних заходів з різних приводів та ін. Означена група 
документів також дає можливість простежити хронологію становлення 
українських громадських організацій, їх структуру та керівний склад, 
умови членства, фінансові основи діяльності та інші питання, пов’язані 
з базовими засадами їх функціонування.

Досить широко представлені у фонді № 269 документи громад-
ських об’єднань, що висвітлюють проблему ідентифікації українців за 
кордоном. Зважаючи на велику кількість емігрантів із теренів колиш-
ніх Російської та Австро-Угорської імперій, на початку 1920-х рр. між-
народна спільнота розпочала процес із визначення правового статуту 
біженців, видаючи українцям так звані “нансенівські” паспорти (назва 
походить від імені Верховного комісара у справах російських біженців 
при Лізі Націй Ф. Нансена) із записом “russe” в графі з національністю. 
Із протестами проти цього виступили спеціально створені Виконавча 
комісія українських емігрантських організацій у ЧСР у справі міжна-
родних “нансенівських” паспортів та Комісія лекторського персоналу і 
адміністрації Української господарської академії у Подєбрадах (ЧСР) у 
справі “нансенівських” паспортів13. Поряд із протоколами засідань, на-
рад і пленумів цих громадських організацій, важливе місце серед доку-
ментів “Празького архіву” посідають меморандуми, ноти, комунікати, 
проекти звернень українських громадсько-політичних діячів Б. Марто-
са, С. Шелухіна, О. Шульгина до Ліги Націй зі спробами обґрунту-
вання етнічної і державної окремішності українського народу й права 
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для українських емігрантів називатися своїм “національним іменем”14. 
У “Колекції…” також міститься меморандум російських організацій, 
членів консультативного комітету при Верховному комісарі, датований 
12 квітня 1929 р., у якому це право повністю заперечується15.

Серед численного листування вищезгаданих комісій з іншими укра-
їнськими громадськими осередками, що зберігається в ЦДАГО Украї-
ни, значний інтерес становлять листи Громадсько-допомогового комі-
тету української еміграції в Румунії, Союзу українських емігрантських 
організацій у Франції, Українського центрального комітету у Польщі 
та Української національної ради в Бельгії про ситуацію з “нансенів-
ськими” паспортами поза межами Чехословаччини16. На увагу заслу-
говує також лист управи Об’єднаних хліборобських та інших класових 
організацій до Комісії лекторського персоналу і адміністрації Україн-
ської господарської академії у Подєбрадах від 14 березня 1930 р., що 
містить свідчення про неспроможність української еміграції виробити 
спільну позицію навіть щодо такої важливої проблеми, як оборона “на-
ціонального імені”17.

У документах ЦДАГО України відображена ще одна важлива про-
блема – процес консолідації українців в еміграції. Роз’єднані у полі-
тичній площині, упродовж 1920–1930-х рр. вони неодноразово нама-
галися об’єднатися в рамках однієї громадської організації. Матеріали 
“Колекції…” свідчать, що гасла з програмних документів працювати 
“спільно, поминаючи конфесійні чи політичні ріжниці”18 носили най-
частіше декларативний характер. Серед документів “Празького архіву” 
привертає увагу відозва “До українського громадянства на еміграції 
у Франції” від 1 липня 1925 р., що містить інформацію про бажання 
різних політичних сил – як прорадянського, так і пропольського спря-
мування – переорієнтувати Українську громаду у Франції на свій бік, 
таким чином перешкоджаючи її об’єднанню19. Інтерес також стано-
вить відозва Української громади в Німеччині “До українців, що пе-
ребувають в Німецькій державі” від 24 серпня 1935 р. У ній ідеться 
про консолідацію “під прапором культурної й державної незалежності 
Українського народу”, однак мається на увазі об’єднання лише “незі-
псованих емігрантщиною елементів”20. У Чехословацькій Республіці, 
де зосереджувалася найбільша кількість українських емігрантів, важ-
ливу об’єднавчу роль виконувала Українська громада в ЧСР, заснована 
наприкінці 1928 р. У фонді № 269 ЦДАГО України відклалися статут, 
рукописні протоколи засідань управи цієї громадської організації за пе-
ріод з березня 1929 р. до серпня 1936 р., численні звернення, звіти про 
роботу тощо21. У “Колекції…” зберігся також досить значний масив 
документів з історії організаційного становлення та функціонування 
Союзу українських емігрантських організацій у ЧСР (СУЕО) на чолі 
з відомим громадським діячем М. Галаганом22. Серед цих матеріалів 
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привертає увагу листування управи Союзу з Українським комітетом у 
ЧСР, Українським всепрофесійним робітничим союзом у ЧСР, з інши-
ми емігрантськими організаціями в Чехословаччині та за її межами, зо-
крема з Європейською федерацією українських організацій на чужині, 
створеною на початку 1930-х рр. для “посилення і узгіднення змагань в 
напрямку здійснення ідеї Соборности і Самостійности України”23. 

У документах громадських організацій відклалися важливі свід-
чення про підготовку до скликання Всеукраїнського національного 
конгресу (ВНК), на який покладалися великі надії щодо об’єднання 
української еміграції в другій половині 1930-х рр.24. Численні маніфес-
ти, інформаційні повідомлення, листи Ініціативної комісії зі скликан-
ня ВНК і Центрального підготовчого комітету ВНК дають можливість 
простежити народження ідеї Конгресу та розкрити перші кроки на 
шляху її реалізації. В ході підготовчих робіт до скликання ВНК були 
розроблені положення про його секретаріат, делегатів, податок на кон-
гресовий фонд від української еміграції та статут Всеукраїнської на-
ціональної ради (як тимчасового органу до створення ВНК), що також 
зберігаються у ЦДАГО України25. Як свідчать документи “Колекції…”, 
справа створення Всеукраїнського національного конгресу затягнулася 
в часі через внутрішні суперечності української еміграції, а згодом не 
була реалізована у зв’язку з початком Другої світової війни.

Важливе місце серед матеріалів “Колекції…” займають докумен-
ти, що розкривають реакцію українських громадських організацій на 
вбивство С.-Ш. Шварцбардом Голови Директорії УНР та Головно-
го отамана військ УНР С. Петлюри, що сталося 25 травня 1926 р. у 
м. Париж. Одразу після цієї трагічної події його прихильниками були 
засновані спеціальні Комітет для вшанування та оборони імені С. Пет-
люри (у м. Подєбради, ЧСР) та Комісія для ведення судового процесу 
в справі вбивства С. Петлюри (у м. Париж, Франція). Матеріали цих 
громадських організацій, що увійшли до фонду № 269, дають змогу 
простежити не лише меморіальні заходи української еміграції у зв’язку 
зі смертю видатного українського державного діяча, але й безпосеред-
ню політику С. Петлюри, урядових і військових установ УНР стосовно 
єврейського населення в Україні в 1919 р.26.

Поряд з вищезазначеними матеріалами “Празького архіву” ЦДАГО 
України зберігає цінні документальні свідчення, що висвітлюють по-
зицію громадських організацій в еміграції щодо подій, які відбувалися 
на території Радянської України та західноукраїнських землях упро-
довж міжвоєнного періоду. Так, серед цього комплексу документів 
зберігаються матеріали про реакцію української громади за кордоном 
на арешт представників вітчизняної інтелігенції й сфабрикованого су-
дового процесу над ними за участь у підпільній контрреволюційній ор-
ганізації “Спілка визволення України” (СВУ). Чи не найпершими свою 
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позицію із цього приводу висловили викладачі Української господар-
ської академії в Подєбрадах, утворивши спеціальну Комісію для пере-
ведення акції протесту лекторського персоналу проти масових арештів 
в Україні на чолі з Л. Бичем. До “Колекції…” ввійшли документи цієї 
громадської організації, що дають змогу простежити процес формуван-
ня протесту-звернення до громадсько-політичних і культурних діячів 
світу, інформування закордонної преси про “антиукраїнський” судовий 
процес у Харкові; аналіз повідомлень радянської періодики, де висвіт-
лювалась справа СВУ; листування з іншими українськими академічни-
ми спільнотами в Чехословаччині про можливість спільного виступу 
проти арештів в Україні тощо27.

Окремий тематичний блок становлять документи, що розкривають 
ставлення українських громадських організацій до звісток про масові 
арешти, побиття людей, закриття й руйнування українських установ 
на території Західної України восени 1930 р. Необхідність спільного 
виступу проти політики пацифікації тимчасово об’єднала зусилля низ-
ки українських громадсько-політичних об’єднань і культурно-освітніх 
осередків в еміграції: Закордонного комітету Української партії соціа-
лістів-революціонерів, Союзу українських емігрантських організацій у 
ЧСР, Центрального союзу українського студентства, Організації укра-
їнських націоналістів, Українського робітничого університету у Празі, 
Товариства українських письменників і журналістів, Пласту, Україн-
ського товариства “Єдність” у Празі, Української академічної громади, 
Громади кубанців у ЧСР та ін. У документах “Празького архіву”, що 
зберігаються в ЦДАГО України, відклалися протоколи наради пред-
ставників українських емігрантських організацій у ЧСР, загальних збо-
рів їх Контактного комітету та засідань Центрального виконавчого ко-
мітету (ЦВК) для переведення акції протесту проти польського терору 
на західних землях України28. Доповнюють їх свідчення численні за-
яви-протести, звернення, заклики до міжнародної спільноти та україн-
ських емігрантів, а також інформаційні повідомлення й бюлетені ЦВК, 
машинописна брошура “Погром українців під Польщею” (українською, 
англійською, французькою та ін. мовами) з ілюстраціями та свідчення-
ми очевидців і жертв польської каральної акції 1930 р. на західноукра-
їнських землях29.

У документах українських громадських організації в еміграції 
знайшла вияв ще одна трагічна подія з вітчизняної історії новітньо-
го періоду – голодомор 1932–1933 рр. Інформацію про штучний голод 
в Україні та його наслідки намагалися донести до світової спільноти 
Українська жіноча національна рада, Українська громада в ЧСР, Єв-
ропейське об’єднання українських організацій та ін. У фонді № 269 
ЦДАГО України відклалися відозви, обіжники, інформаційні повідо-
млення та інші документи, що включають витяги із радянської преси 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 117

(газет “Комсомольська Україна”, “Комуніст”, “Пролетар”, “Пролетар-
ська правда”, “Радянське село” та ін.), де містяться згадки про голод в 
Україні; звернення за допомогою до міжнародної громадськості зага-
лом, у тому числі до організацій Червоного Хреста; резолюції протест-
них зборів філій Української громади в ЧСР щодо трагедії в Україні; 
відомості про проведення восени 1933 р. в Австрії, Бельгії, Болгарії, 
Італії, Люксембурзі, Німеччині, Франції та Чехословаччині Днів жало-
би і протесту30.

Серед документальної спадщини українських громадських орга-
нізацій міжвоєнного періоду доцільно виділити також численні мате-
ріали про відзначення в еміграції державних свят і пам’ятних подій 
часів Української Центральної Ради, Української держави П. Скоро-
падського, Директорії УНР та Карпатської України: проголошення IV 
Універсалу, Акту злуки УНР і ЗУНР, підписання Берестейського миру, 
бою під Крутами, підняття 29 квітня 1918 р. українського прапора над 
кораблями Чорноморського флоту тощо31. Досить широко в “Колек-
ції…” представлені свідчення про святкування ювілеїв чи вшанування 
пам’яті видатних українських культурних і громадсько-політичних ді-
ячів: О. Кобилянської, І. Котляревського, Олександра Олеся, С. Петлю-
ри, Лесі Українки, І. Франка, П. Холодного, Т. Шевченка та багатьох 
інших32. У ЦДАГО України зберігаються також інформаційні повідо-
млення, реферати, звіти та брошури українських громадських організа-
цій, що частково відображають становище вітчизняної освіти й науки 
в еміграції, висвітлюють просвітницькі заходи для українців за кордо-
ном. Особливе місце серед них займають матеріали Групи української 
національної молоді високих шкіл, Українського громадського коміте-
ту та Українського республікансько-демократичного клубу (ЧСР)33.

Таким чином, “Колекція документів “Український музей в Празі” 
ЦДАГО України є важливим і цінним джерелом з історії української 
еміграції, що висвітлює діяльність державних, військових, громадсько-
політичних, культурних діячів, науковців і освітян, а також функціо-
нування українських спілок, товариств і громад за кордоном у міжво-
єнні роки. Важливою складовою цього документального комплексу є 
матеріали українських громадських організацій, що впродовж 1920–
1930- х рр. постали на теренах Чехословаччини, Польщі, Австрії, Ні-
меччини, Франції, Сполучених Штатів Америки та ін. Їхня діяльність 
знайшла відображення в статутах і положеннях, протоколах і стеногра-
мах зборів, засідань, пленумів, інформаційно-довідкових повідомлен-
нях, офіційному та приватному листуванні, фотодокументах тощо. Цей 
комплекс архівних зібрань дає можливість простежити зародження та 
еволюцію українських громадських організацій в еміграції, з’ясувати 
мету та завдання їхньої діяльності, окреслити засоби їх досягнення, до-
слідити структуру й склад керівних органів, встановити мережу філій 
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та представництв, розкрити фінансові засади їхнього існування, проа-
налізувати результати роботи. Крім того, вони висвітлюють безуспішні 
спроби консолідації української еміграції упродовж усього міжвоєнно-
го періоду, крізь призму бачення вітчизняних громадських діячів відо-
бражають позицію міжнародної спільноти щодо “українського питан-
ня” в міжвоєнну добу.
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The author analyses the documentary complex of the Central State Archives 
of Public Organizations of Ukraine on the history of activity of Ukrainian Public 
Organizations in emigration during interwar period and gives an overview of their 
type composition, chronological limits and informational content.
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С. О. ДУБОВИК*

ОСОБОВИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
РЕЖИСЕРА ВОЛОДИМИРА ГРИПИЧА У ЦДАМЛМ УКРАЇНИ

Подано огляд архівного фонду українського театрального режисера Во-
лодимира Григоровича Грипича, що зберігається в Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України.

Ключові слова: В. Г. Грипич; український театральний режисер; україн-
ське театральне мистецтво; особовий фонд.

У Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва 
України (далі – ЦДАМЛМ України) 
зберігається велика кількість до-
кументів і матеріалів, що значною 
мірою характеризують життєвий 
шлях і творчий доробок одного з 
провідних театральних режисерів, 
лауреата премії ім. О. Д. Попова, 
премії Спілки театральних діячів 
України “Наш родовід”, народного 
артиста України та СРСР Володи-
мира Григоровича Грипича.

Документи режисера були пе-
редані до ЦДАМЛМ України у 
2007 р. сином режисера Г. Ю. Ко-
валем. У цьому ж році за рішен-
ням експертно-перевірної комісії 
ЦДАМЛМ України було створено 
особовий фонд митця за № 1387. 
Ця архівозбірка ввійшли до опису № 1, який репрезентує документи за 
[1920-ті] – 2003 рр.

Народився В. Г. Грипич 2 вересня 1923 р. Місцем народження 
майбутнього режисера дослідники його творчості вважають місто Хар-
ків, але сам митець назвав село Опішню Полтавської області. Так, з 
інтерв’ю В. Г. Грипича театрознавцю О. Зеленській, опублікованому 2 
вересня 1998 р. у газеті “Деснянська правда”, читаємо: “Сам я з Опішні, 

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

© С. О. Дубовик, 2015

В. Г. Грипич, 
український театральний режисер.
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що на Полтавщині. Був ще малим, коли родина переїхала до Харкова”1.
Культурний розвиток Харкова в 20–30-х рр. ХХ ст. – один із вража-

ючих феноменів української історії. Саме тут жили і працювали діячі, 
які стали класиками української культури: письменники О. Т. Гончар та 
Остап Вишня, поети В. М. Сосюра і П. Г. Тичина, театральний режисер 
Лесь Курбас та кінорежисер О. П. Довженко. У Харкові починали свою 
кар’єру такі зірки першої величини, як естрадні співаки Л. О. Утьосов, 
К. І. Шульженко, композитор І. О. Дунаєвський та багато інших.

Пощастило у цьому сенсі й В. Г. Грипичу: саме в Харкові бере 
початок його блискуча театральна кар’єра та популярність, саме духо-
вний світ міста спонукав майбутнього режисера до серйозних занять 
сценічним мистецтвом. У згаданому вище інтерв’ю режисер розповів: 
“Там [у Харкові. – Авт.] вперше ступив на театральний кін. Думаю, що 
в моїй долі велику роль зіграла сама сутність тогочасного Харкова – 
одного з кращих театральних міст Європи. Ще школярем відвідував 
драматичний гурток, яким керував Мар’яненко. В театральному інсти-
туті моїми вчителями були Мар’ян Крушельницький, Лесь Сердюк, 
інші педагоги”2.

Як бачимо, творче життя В. Г. Грипича в інституті було осяяне ав-
торитетом великих артистів. Усі вони були тоді у розквіті творчих сил, 
працювали в театрі, ставили вистави, грали знакові ролі. “Светлое это 
было искусство. Посмотришь спектакль, и забудешь, что полуголоден, 
что шлепаешь по слякоти в прохудившихся калошах. Торжествовала 
трепещущая в груди радость”, – згадував В. Г. Грипич3.

Інститут режисер закінчив у 1949 р. Працював головним режисером 
у Волинському (Луцьк, 1949–1962) і Тернопільському (1958–1962) му-
зично-драматичних театрах ім. Т. Г. Шевченка, Одеському українсько-
му музично-драматичному театрі ім. Жовтневої революції (1962–1963; 
із 1995 р. – ім. В. С. Василька), Донецькому українському музично-дра-
матичному театрі ім. Артема (1966–1969; нині Донецький національний 
академічний український музично-драматичний театр), Рівненському 
(1964–1965), Чернівецькому ім. О. Ю. Кобилянської (1970–1974), Запо-
різькому ім. М. О. Щорса (1975–1983; із березня 2004 р. – ім. В. Г. Ма-
гара) музично-драматичних театрах; режисером Львівського драматич-
ного театру ім. М. К. Заньковецької (1963–1964), а з 1984 р. – художнім 
керівником Чернігівського українського музично-драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка4.

Із 1950 р. був членом Спілки театральних діячів України, а з 1990 – 
партії Народний Рух України.

У 1999 р. за високі творчі досягнення та значний особистий вне-
сок у скарбницю українського національного театрального мистецтва 
В. Г. Грипича було нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Помер видатний український режисер 5 вересня 2005 р. у Черніго-
ві. Похований на місцевому кладовищі “Яцево”.
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Значний інтерес у фонді викликають матеріали, що розповідають 
про роботу В. Г. Грипича в театрах України. Режисер здійснив багато 
постановок різножанрових вистав за творами сучасних авторів україн-
ської та світової класичної драматургії, що стали справжнім надбанням 
українського театру. Більшість із них увійшли яскравими сторінками 
до літопису українського національного театрального мистецтва.

Не варто замовчувати, що у 50-х – першій половині 70-х рр. ми-
нулого століття сценічні новації непросто завойовували собі право на 
існування, недостатньо підтримувалися і заохочувалися. Ставка більше 
робилася на апробоване та перевірене. Чи не тому на українській сцені 
на довгі роки було забуте слово “експеримент”? Уже перші вистави 
В. Г. Грипича, поставлені на сцені Волинського театру, такі, як: “Осо-
бняк у провулку” братів Тур (1950), “Аршин – мал-алан” У. А. Гаджи-
бекова, “Платон Кречет” О. Є. Корнійчука (обидві 1951), “Не називаю-
чи прізвищ” В. П. Минка (1952), “Весілля Фігаро” П. Бомарше, “Марія 
Тюдор” В. Гюго (обидві 1955), “Кремлівські куранти” М. Ф. Погодіна, 
“Повія” Панаса Мирного, “Циганка Аза” М. П. Старицького (усі 1956) 
та багато інших – радували активними театральними пошуками.

Періодика 1950-х рр. рясніла статтями, рецензіями, відгуками на 
постановки В. Г. Грипича у Волинському театрі5. Відзначаючи появу 
вистави “Циганка Аза”, газета “Радянська Волинь” за 16 січня 1957 р. 
писала: “Заслугою постановника спектаклю – головного режисера те-
атру В. Г. Грипича є те, що, опрацьовуючи досить тривіальний зміст 
п’єси, свої творчі зусилля він спрямував на загострення її соціальної 
ідеї, глибоке розкриття психологічних характеристик героїв, що в зна-
чній мірі сприяє успіхові спектаклю. У режисерському рішенні п’єса 
сприймається не тільки як історія нещасного кохання, але, головним 
чином, як розповідь про тяжке минуле поневоленого західно-україн-
ського села”6. Газета “Коммунар” за 23 червня 1957 р. продовжує: “Ре-
жиссер в работе над пьесой крупного украинского драматурга ХІХ века 
не пошел по пути создания фольклорно-этнографического, красочного 
зрелища, ему удалось избежать и другой опасности – мелодраматизма. 
Критически переосмыслив классику, он использовал все средства теа-
тра, чтобы ярко раскрыть в спектакле сильные стороны драматургичес-
кого произведения, обострить его социальное звучание”7.

У театральній творчості В. Г. Грипича завжди відчувалося тяжіння 
до так званої “режисерської драматургії”. Уперше він виступив як інс-
ценізатор у 1958 р. у Тернопільському театрі, зробивши сценічну ком-
позицію роману Івана Ле “Наливайко” у співавторстві з В. Серпковим. 
“…Мені, як режисеру, завжди імпонували героїко-романтичні масш-
табні твори. В пошуках “своєї” драматургії я звернув увагу на роман 
Івана Ле “Наливайко”. Мені захотілося інсценізувати цей роман і по-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ124

ставити його на сцені. <…> Вистава стала етапною в моєму творчому 
житті <…>. Вистава “Наливайко” принесла великий успіх Тернопіль-
ському театру: ми тоді одержали звання “Лауреата першої Української 
театральної весни””, – згадував В. Г. Грипич8.

У статті Я. Гана “Роман, п’єса, вистава”, опублікованій у “Літера-
турній газеті” за 27 травня 1958 р. читаємо: “Автори п’єси “Наливайко” 
глибоко проникли в ідейний задум, старанно вивчили історичний ма-
теріал. Це допомогло їм правдиво і художньо-переконливо відтворити 
колорит і обстановку епохи, чітко виявити розташування соціальних 
сил на Україні XVI сторіччя, показати складне плетиво політичних ін-
триг, відтворити яскраві характери, а головне, виділити центральний 
конфлікт – зіткнення повсталого народу з польською шляхтою і укра-
їнським панством”9.

Пізніше на сцені Тернопільського театру В. Г. Грипич поставив 
“Брати Єршови” В. О. Кочетова, “Родина щіткарів” Мирослава Ір-
чана, “Повія” Панаса Мирного, “Над голубим Дунаєм” І. Д. Рачади 
(усі 1959), “Мачуха” О. Бальзака (власна інсценізація, 1960), “Вій” 
М. Л. Кропивницького за М. В. Гоголем (власна інсценізація, 1961), 
“Таня” О. М. Арбузова (1962) та інші.

Новий сезон 1962–1963 рр. в Одеському театрі розпочався з вистави 
В. Г. Грипича “Не судилось” за п’єсою М. П. Старицького. “Насколько 
можно судить по первой работе, в театр пришел хороший режиссер, 
своеобразный художник”, – писала газета “Знамя коммунизма” 4 лис-
топада 1962 р.10 Далі були вистави “Над голубим Дунаєм” І. Д. Рачади 
та “Бути чи не бути? ” О. С. Левади.

Сповнена драматизму і гострої динаміки, поема Т. Г. Шевченка 
“Гайдамаки” завжди привертала увагу діячів українського театру. По-
вноцінне сценічне вирішення відбулося лише в 1920 р. режисером-но-
ватором Лесем Курбасом. Основні постановочні принципи цього спек-
таклю знайшли свій розвиток і удосконалення в процесі дальшої праці 
українських театральних митців. Так, вистава “Гайдамаки” у трактуван-
ні В. Г. Грипича, поставлена ним на сцені Львівського театру (1963), 
зайняла почесне місце в своїй сценічній історії. “Сценический вариант 
нынешней постановки вобрал все лучшее из прежних инсценировок. 
Вариант В. Грипича стал еще компактнее, строже в композиционном 
построении. Режиссер стремился сохранить стиль, характер, идейное 
содержание замечательной поэмы великого Кобзаря…”, – читаємо на 
сторінках газети “Правда Украины” за 5 лютого 1964 р.11 Відчутно 
збагатила репертуар Львівського театру і вистава “Гроза над Гаваями” 
О. С. Левади (1964) та, як писала відомий театрознавець І. М. Давидо-
ва, “стала одним із зразків публіцистичного театрального мистецтва”12.

Новою віхою на шляху розвитку Рівненського театру стала вистава 
В. Г. Грипича “Панське болото” за п’єсою М. П. Старицького (1965). 
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“Переборюючи хибну “традиційність” у тлумаченні ряду образів по-
пулярної п’єси Старицького (більш відомої під назвою “Не судилось”) 
<…>, режисер розкриває глибокий замисел драматурга. <…> Виста-
ва “Панське болото” вражає зрілістю творчого задуму постановника, 
високою культурою режисерської роботи над загальною композицією, 
мізансценіровкою, окремими образами…”, – пише український драма-
тург, мистецтвознавець Ю. Г. Костюк на сторінках газети “Радянська 
Україна” за 15 грудня 1965 р.13

Постановка п’єси І. Д. Рачади “Коли мертві оживають” (1966) – 
перша робота В. Г. Грипича в Донецькому театрі. “Попасть на премье-
ру смогли только те, кто заранее побеспокоился о билетах”, – читаємо 
в газеті “Макеевский рабочий” за 29 січня 1967 р.14 Театр довгий час 
не тішив глядача подібними постановками, “бо його керівники більше 
кохалися в образах Мишка-Япончика та леді Уіндермир. Тому появу в 
театрі нового художнього керівника громадськість сприйняла з певною 
радістю і побоюванням. <…> Та заслужений артист УРСР В. Грипич 
виявився талановитим, вдумливим і вимогливим художником”, – писа-
ла газета “Літературна Україна” в травні 1967 р.15

Розкрити потенційні можливості колективу новий головний ре-
жисер Донецького театру вирішив, перш за все, в роботі над п’єсами 
українських сучасних драматургів. У руслі творчих пошуків режисера 
на сцені була поставлена п’єса за твором М. О. Стельмаха “На Івана 
Купала” (1967). І. М. Давидова у своїй статті “Поиск режиссера” писа-
ла: “Работа артемовцев над этим спектаклем – лишь один из примеров 
пытливости режиссерской мысли на Украине, совершающей сегодня 
плодотворные и серьезные попытки в отношении новых эстетических 
задач”16.

До кращих вистав, створених В. Г. Грипичем на сцені Запорізького 
театру, по праву зараховують вистави, інсценізовані особисто режисе-
ром: “Зачарований вітряк” (1975) і “Дума про тебе” (1977) М. О. Стель-
маха, “Безсмертя” за кіноповістю О. П. Довженка “Щорс” (1976), “Ене-
їда” І. П. Котляревського (1978), “Незраджена любов” А. С. Малишка 
(1980). “Ці інсценування, здійснені на запорізькій сцені, можна назвати 
циклом про любов до батьківщини”, – пише український театрознавець 
В. М. Гайдабура на сторінках газети “Советская культура” (б/д)17.

Не секрет, що у 80-х рр. минулого століття національне оперне 
мистецтво перебувало в глибокій кризі: репертуар музичних театрів 
був безнадійно уніфікований, творчість сучасних українських компо-
зиторів була представлена дуже бідно; бракувало неординарних режи-
серсько-сценографічних концепцій, рівень виконавської культури зали-
шав бажати кращого. Тим більшого значення набували спроби вийти 
за межі сталих організаційних і естетичних структур, виробити нові 
форми спілкування з аудиторією, розширити жанровий діапазон. Із цієї 
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точки зору й заслужила увагу дума-опера “Сліпий” О. Й. Злотника за 
однойменною поемою Т. Г. Шевченка, автором лібрето та постанов-
ником якої у Чернігівському театрі був В. Г. Грипич. “Цей спектакль 
з повним правом можна назвати віхою в історії Чернігівського театру, 
його візитною карткою”, – відзначає О. Зеленська на сторінках газети 
“Деснянська правда” за 27 березня 1993 р.18

У Чернігівському театрі В. Г. Грипич пропрацював із 1984 до 
2003 р. За цей час він інсценізував і поставив такі вистави, як: “Іваном 
звуть його” за кіноповістю О. П. Довженка “Повість полум’яних літ” та 
“Княжна Чорна” за романом Д. О. Міщенка “Сіверяни”, “Любов – кни-
га золота” О. М. Толстого, “Пам’ятай” чеського драматурга Р. Йона, 
“Операція “Багатожонець”” А. А. Делендика, “Не судилося” та “Май-
ська ніч” М. П. Старицького, “Святий і грішний” М. О. Варфоломієва, 
“Майстри часу” І. А. Кочерги. Подією в культурному житті Чернігів-
щини стала постановка історичної драми “Чернігівка” за однойменною 
повістю-бувальщиною М. І. Костомарова.

Як бачимо, режисера найбільше проймала тема одвічної боротьби 
українського народу за своє визволення. Отже, цілком закономірно, що 
саме цьому розділу вітчизняної історії В. Г. Грипич присвятив багато 
своїх постановок.

На питання, чи правомірним є поняття “національна режисура” і 
що особисто режисер вкладає у цю дефініцію, В. Г. Грипич писав: “Я 
завжди звертався і звертаюся до животворної криниці нашої національ-
ної культури. Вона – невичерпна. Звичайно, легше бути епігоном, ви-
користовуючи вже апробовані десь в інших країнах ідеї, жонглювати 
модними запозиченими штампами, ніж формувати власну мову, що 
спирається на твої родові корені…”19.

Більш детально з цією та іншою інформацією про режисера та його 
роботу в театрах України дослідник може ознайомитися у документах 
розділу “Матеріали про Грипича В. Г.” (од. зб. 158–172), де розміщено 
підбірки газетних і журнальних статей, рецензій і відгуків, стенограми 
засідань і колегій Всеукраїнського театрального товариства, Міністер-
ства культури СРСР та інших установ із приводу обговорення вистав 
В. Г. Грипича; статті найґрунтовніших дослідників творчості режисера 
В. М. Гайдабури та О. Зеленської про життєвий і творчий шлях майстра.

Інсценізації В. Г. Грипича (од. зб. 1–10) розкривають багатогранну 
діяльність режисера в драматургії. Серед них – п’єси “Марія Тюдор” 
(1955), “Наливайко” (1958), “Яма” за однойменною повістю О. І. Ку-
пріна (1966), “Безсмертя” (1976), “Енеїда” (1977), “Незраджена лю-
бов” за однойменною поемою А. С. Малишка (1980), “Княжна Чорна” 
(1990), “Чернігівка” (1995), “Мати-наймичка” за повістю Т. Г. Шевчен-
ка “Наймичка” (2002) та інші. В описі вони представлені в розділі твор-
чих матеріалів. Крім інсценізацій, розділ містить сценічні варіанти та 
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редакції драматичних творів М. П. Старицького “Циганка Аза” (1956) 
та Т. Г. Шевченка “Гайдамаки” (1963) (од. зб. 11, 12), режисерські екс-
плікації вистав (од. зб. 13–39) “Особняк в переулке” за п’єсою братів 
Тур (1949), “Життя починається знову” за п’єсою В. М. Собка (1950), 
“Платон Кречет” за п’єсою О. Є. Корнійчука (1951), “Потерянный дом” 
за п’єсою С. В. Михалкова (1951), “Таня” за п’єсою О. М. Арбузова 
(1954), “Марія Тюдор” (1955), “Циганка Аза” (1957), “Кам’яний госпо-
дар” за п’єсою Лесі Українки [1974], “Аршин мал-алан”, “Весілля Фіга-
ро”, “Вій”, “Гайдамаки”, “Зачарований вітряк” за п’єсою М. П. Стель-
маха, “Красный галстук” за п’єсою С. В. Михалкова, “Лісова пісня” 
за однойменною поемою Лесі Українки, “Наливайко”, “Не судилось”, 
“Під золотим орлом” за п’єсою Я. О. Галана, “Світанок над Москвою” 
за п’єсою А. Сурова, “Син рибака” за однойменним романом В. Т. Ла-
ціса, “Сім’я” за п’єсою І. Попова, “Це було в Ровно” за літературни-
ми матеріалами А. Б. Гребньова, А. Лукіна та М. Струтинського (б/д); 
фотографії дійових осіб та сцен із вистав, поставлених режисером у 
театрах України (од. зб. 40–48).

Значний інтерес викликають статті та тексти виступів В. Г. Гри-
пича з питань розвитку сучасного театрального мистецтва і драматур-
гії, про роботу та творчі плани театрів України, рецензії на вистави у 
постановках театрів країн, що входили до складу СРСР, спогади про 
роботу над постановкою вистави “Наливайко” на сцені Тернопільсько-
го театру; тексти бесід та інтерв’ю про репертуарну політику, твор-
чі плани, проблеми та здобутки, про власний творчий шлях із нагоди 
75-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності; відповіді 
на анкету редакції газети “Культура і життя” (од. зб. 51–62).

У фонді зберігаються конспекти лекцій В. Г. Грипича за 1947–
1949 рр. (од. зб. 63).

Значне місце у фонді займає епістолярна спадщина режисера (од. зб. 
68–124). Дослідників, безумовно, зацікавлять листи, що надходили на 
адресу В. Г. Грипича від Г. Т. Авраменка, О. І. Білаша, В. В. Васильєва, 
О. Б. Глаголіна, дружини Л. Л. Грипич, О. Л. Грипича, А. А. Деленди-
ка, П. П. Злочевського, М. М. Крушельницького, Івана Ле, О. С. Ле-
вади, Ю. О. Мокрієва, П. П. Перепелиці, І. Д. Рачади, О. І. Сердюка, 
В. М. Собка, М. П. Стельмаха, Л. С. Танюка та ін.

Біографічні документи В. Г. Грипича представлені афішами та про-
грамами поставлених ним вистав, матеріалами про участь режисера у 
мистецьких заходах (дипломи, вітальні листівки, почесні грамоти, про-
грами, плани, запрошення, перепустки тощо); документами про свят-
кування ювілеїв режисера, нагороджень і присвоєння почесних звань 
(дипломи, грамоти, подяки, вітальні адреси, посвідчення до медалей 
тощо) (од. зб. 126–154).

Серед зображувальних документів фонду – індивідуальні фотогра-
фії В. Г. Грипича та в групах із рідними, друзями, колегами, видатними 
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діячами культури, літератури і мистецтва СРСР (од. зб. 174–181); фо-
тографії членів родини режисера та інших осіб (од. зб. 182–185); фо-
торепродукції ескізів декорацій до вистави “Наливайко” у постановці 
Тернопільського театру ім. Т. Г. Шевченка, роботи художника С. І. Да-
нилишина (од. зб. 186).

Заслуговують на увагу й документи дружини В. Г. Грипича, за-
служеної артистки України Г. Г. Грипич (од. зб. 187–207). Серед них – 
фотографії в ролях, зіграних у театрах України, автобіографія актриси, 
листування, документи до біографії (почесні грамоти, вітальні адреси, 
програми вистав тощо); статті про Г. Г. Грипич, рецензії на вистави за 
її участю, фотографії.

У фонді також зберігаються й документи інших осіб, зібрані 
В. Г. Грипичем для своїх робіт та з тем, що його цікавили (од. зб. 155–
157). Це рецензія І. А. Кочерги на виставу “Життя починається зно-
ву” у постановці Київського російського драматичного театру ім. Лесі 
Українки, відгук О. Л. Грипича на п’єсу А. А. Делендика “Ночное де-
журство”, листування І. Д. Рачади з В. І. Петрикіним.

Архівозбірка вражає масштабом зробленого за життя. Невгамовний 
шукач, невтомний працівник і натхненний поет – таким був Володимир 
Григорович Грипич.

1 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 
(далі – ЦДАМЛМ України), ф. 1387, оп. 1, од. зб. 61, арк. 1.

2 Там само.
3 Там само, од. зб. 172, арк. 1.
4 Гайдабура В. М. Грипич Володимир Григорович  // Енциклопедія сучас-

ної України. – Том 6. – Київ, 2006. – С. 473.
5 ЦДАМЛМ України, ф. 1387, оп. 1, од. зб. 158–167.
6 Там само, од. зб. 158, арк. 28.
7 Там само, арк. 32.
8 Там само, од. зб. 56, арк. 1.
9 Там само, од. зб. 159, арк. 9.

10 Там само, од. зб. 161, арк. 2.
11 Там само, од. зб. 162, арк. 4.
12 Там само, арк. 4.
13 Там само, од. зб. 163, арк. 9.
14 Там само, од. зб. 164, арк. 3.
15 Там само, арк. 5.
16 Там само, арк. 36.
17 Там само, од. зб. 172, арк. 2.
18 Там само, арк. 3.
19 Там само, од. зб. 62, арк. 1.

There is given the review of personal fond of Volodymyr Hryhorovych 
Hrypych, Ukrainian theatre director, stored in the Central State Archives Museum 
of Literature and Art of Ukraine.

Key words: V. H. Hrypych; the Ukrainian theatre director; the Ukrainian 
theatre art; the personal fond.
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УДК 930.253-028.26:929Яворницький(477)

Л. Г. КАСЯН*

АКАДЕМІК ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ 
В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ ХХ ст. 

(до 160-річчя від дня народження)

У тематичному огляді пред-
ставлені аудіовізуальні докумен-
ти із фондів ЦДКФФА України 
імені Г. С. Пшеничного, що ви-
світлюють життя та діяльність 
академіка Д. І. Яворницького. 
Проаналізовано їх змістове на-
повнення та інформаційний по-
тенціал. Коротко окреслено інші 
види джерел, що стосуються по-
статі Д. І. Яворницького, та озна-
чено місце аудіовізуальних доку-
ментів у цьому масиві.

Ключові слова: Д. І. Явор-
ницький; історичне джерело; 
історіографія; аудіовізуальні 
документи; фотодокумент; до-
кументальний фільм; ЦДКФФА 
України імені Г. С. Пшеничного.

7 листопада 2015 року випов-
нилося сто шістдесят років від 

дня народження науковця, письменника, культурно-громадського ді-
яча, академіка Дмитра Івановича Яворницького. Вже понад століття 
професійні науковці й аматори-дослідники так чи інакше звертають-
ся до його різнобічної і багатогранної наукової й творчої спадщини. 
А коло зацікавлень Д. І. Яворницького надзвичайно широке: історія, 
археологія, етнографія, фольклористика, лексикографія, красне пись-
менство. В одному з листів учений так сформулював своє життєве кре-
до: “Моїм правилом у житті було – працюй, працюй, не задивляючись 
уперед і не озираючись назад, працюй, не сподіваючись нізвідки й ні 

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

© Л. Г. Касян, 2015

Яворницький Д. І. – український історик, 
етнограф, письменник під час праці в 

навчальних закладах . Санкт-Петербурга. 
м. Санкт-Петербург, [до 1891 р.]. 

З фондів ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-78021.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ130

від кого нагоди, ні похвальби, працюй доти, доки не відмовлять руки 
й доки б’ється живе серце у твоїх грудях; працюй на користь твого на-
роду й на пожиток краю, який тобі дорогий”1.

За що б не брався Д. І. Яворницький – це завжди було пристрасно 
і натхненно. Він здавався невтомним, а його енергія невичерпною. У 
кожному своєму починанні, долаючи тисячі перешкод, проблем і не-
сприятливих обставин, учений досягав найвищих результатів. Наукові 
праці академіка Яворницького залишаються актуальними і нині. Вони 
стали наріжними у становленні та розвитку української історіографії 
запорізького козацтва. Опубліковані ним більше тисячі архівних до-
кументів продовжують жити в науковому обігу, а його величезний 
практичний досвід роботи з архівними фондами різних установ плідно 
використовується для вироблення теоретичних засад і основних прин-
ципів виявлення, збору і методів дослідження усних і писемних істо-
ричних джерел, розширення способів і прийомів їх публікації.

Унікальні археологічні знахідки дослідника увійшли до експозиції 
Ермітажу, склали левову частку (75 тисяч одиниць) колекції Катери-
нославського історико-краєзнавчого музею. На превеликий жаль, час-
тина цих матеріальних пам’яток загинула під час Другої світової війни, 
а частина у післявоєнний час пішла на поповнення експозицій інших 
музеїв колишнього Радянського Союзу2.

Археологія була особливою любов’ю Д. І. Яворницького. Резуль-
тати археологічних досліджень учений вважав вкрай важливим істо-
ричним джерелом і неодноразово наголошував: “Ми, археологи, – по-
ети історії”3. Д. І. Яворницький упродовж п’ятдесяти років проводив 
археологічні розкопки на території Катеринославської, Полтавської, 
Таврійської, Херсонської, Харківської, Чернігівської губерній. Ним до-
сліджено понад тисячу курганів4. У 1927 р. Народний комісаріат освіти 
призначив Д. І. Яворницького керівником “постійного археологічного 
догляду й археологічних розкопок на території Дніпрельстану”. Вче-
ний очолював комплексну науково-дослідну експедицію на Дніпробуді 
у 1927–1932 рр. За цей період було знайдено і зареєстровано більш ніж 
сорок тисяч різних стародавніх речей, написано сотні щоденників, зро-
блено понад тисячу фотознімків, малюнків та ескізів.

Д. І. Яворницький із розрізнених колекцій фактично створив Ка-
теринославський (з 1926 р. Дніпропетровський) історико-археологіч-
ний музей (тепер Дніпропетровський національний історичний музей 
ім. Д. І. Яворницького). За тридцять два роки (1905–1933) перебування 
на посаді директора перетворив його на скарбницю унікальних істо-
ричних пам’яток, всесвітньо визнаний культурний і науковий осередок 
та професійний консультаційний центр з питань організації музейної 
справи.

Інтенсивну дослідницьку роботу вчений поєднував з викладанням у 
різних навчальних закладах, входив до численних наукових товариств 
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та громадських організацій, писав художні твори (його перу належить 
збірка поезій “Вечірні зорі”, роман “За чужий гріх”, кільканадцять опо-
відань та повістей, спогади про визначних сучасників: М. І. Костома-
рова, І. Ю. Рєпіна, Л. М. Толстого, В. В. Тарновського та ін.), уклав 
тритомний “Словник української мови” (перший том вийшов друком 
у 1920 р.). Частина лексикографічного матеріалу, зібрана дослідником 
у різних губерніях (переважно паралельно із археологічними розкопка-
ми), увійшла до “Словаря української мови” Б. Д. Грінченка.

У культурному просторі кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. по-
стать Д. І. Яворницького була широко відомою й авторитетною, адже 
окрім офіційної викладацької роботи науковець читав безліч публіч-
них лекцій з історії запорізького козацтва, кобзарства, археології та ін., 
публікував свої науково-історичні та фольклорно-етнографічні, етноло-
гічні статті у періодиці (в різні роки вчений співпрацював з виданнями 
Санкт-Петербурга, Москви, Ташкента, Києва, Харкова, Катериносла-
ва, Полтави, Львова, серед них – “Детское чтение”, “Киевская стари-
на”, “Исторический вестник”, “Туркестанские ведомости”, “Новости и 
биржевая газета”, “Зоря”, “Рада”, “Рідний край”, “Екатеринославские 
губернские ведомости”, “Летопись Екатеринославской ученой архив-
ной комиссии”, “Дніпрові хвилі”, “Споживач”, “Кооперативне життя”, 
“Червоний шлях”, “Життя й революція”, “Нові шляхи”, “Етнографіч-
ний вісник” та ін.).

Рецепція діяльності й постаті академіка Яворницького почалася ще 
за життя вченого. Маємо на увазі не лише науково-критичний аналіз 
наукового доробку дослідника, зокрема відгуки представників науко-
во-академічних кіл на його “Історію запорозьких козаків”, а й нариси, 
епістолярні “пасажі”, спогади його сучасників, представників різних 
суспільних кіл, які розповідали про зустрічі з Д. І. Яворницьким, його 
наукові пошуки й зацікавлення, публічні лекції, “суботки”, улюблене 
дітище – Катеринославський-Січеславський-Дніпропетровський музей. 
Зазначимо лише окремі імена: Є. Чикаленко5, В. Гіляровський6, Олена 
Пчілка7, Н. Полонська-Василенко8, М. Рильський9. Значна кількість ма-
теріалів з’явилася ювілейного 1913 р., коли відзначалося тридцятиріч-
чя літературно-наукової діяльності вченого. Вони неоднакові за мірою 
інформативності й емоційності, але в комплексі передають широкий 
спектр оціночних суджень.

Після періоду замовчування публікації про Д. І. Яворницького і 
Дніпропетровський історичний музей відновилися в 1941–1943 рр. 
під час нацистської окупації. Так, у “Дніпропетровській газеті” від 
8 листопада 1941 р. опубліковано нарис дружини і соратниці вченого 
С. Д. Яворницької “Академік Д. І. Яворницький”. Ґрунтовний огляд ма-
теріалів про Д. І. Яворницького в окупаційній пресі зроблено у розвідці 
В. М. Сацути10.
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Розпорошені в різних вітчизняних та діаспорних виданнях, руко-
писних примірниках музейних колекцій спогади про Д. Яворницького 
були зібрані та підготовлені до друку дніпропетровським письменни-
ком і краєзнавцем М. П. Чабаном11. Друге доопрацьоване і доповнене 
видання збірника “Сучасники про Яворницького” вийшло 2006 р. у ви-
давництві “Ярославів Вал”. 2008 р. мемуаристика про Д. І. Яворниць-
кого поповнилася ще одними цінним джерелом: книгою М. Костюка 
“Поруч з Яворницьким: спогади писаря козацького батька”12. Микола 
Павлович Костюк (1915–1997), “Коля-синок”, як називали його в ро-
дині Яворницьких, останні роки життя академіка був його особистим 
секретарем, супроводжував у різних справах та поїздках.

Торкаючись теми джерел особового походження, котрі стосуються 
Д. І. Яворницького, варто наголосити, що співробітниками Дніпропе-
тровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького 
здійснена титанічна праця з введення в науковий обіг епістолярної 
спадщини вченого. Упродовж 1997–2012 рр. з’явилися шість випусків 
багатотомного серійного археографічного видання листування академі-
ка Яворницького13.

Окрім мемуаристики та епістолярію, непересічна постать Д. І. Явор-
ницького представлена і в художній літературі. Дмитро Іванович або 
безпосередньо виступає героєм твору, або стає прототипом художнього 
образу. І не лише у поезії, прозі чи драматургії 1900–1960-х рр. ХХ ст. у 
письменників, які були особисто з ним знайомі, наприклад, оповіданні 
Д. Мордовця “Дві долі” (письменник тісно спілкувався з Яворницьким 
у петербурзький період життя); повісті В. Чапленка “Українці” (Василь 
Кирилович слухав лекції вченого, будучи студентом літературно-мов-
ного відділення Катеринославського вищого інституту народної осві-
ти та аспірантом при науково-дослідній кафедрі українознавства, яку 
очолював академік Яворницький, між ними склалися теплі стосунки); 
повісті Галі Мазуренко “Не той козак, хто поборов” (родина мисткині 
приятелювала з Яворницьким, і дівчина зустрічалася з академіком у ди-
тячі та юнацькі роки), романі В. Домонтовича “Без ґрунту” (працював 
у комплексній археологічній науково-дослідній експедиції на території 
Дніпробуду, якою керував Яворницький); біографічних оповіданнях 
І. Шаповала зі збірки “В пошуках скарбів” (кілька років працював ра-
зом з Яворницьким на посаді секретаря в Дніпропетровському історич-
ному музеї). Але і представників молодшої генерації та митців кінця 
ХХ ст.: О. Гончар “Собор”, “Спогад про океан”; Яр Славутич “Дід із 
Січеслава”; В. Солодченко “Дмитру Яворницькому”, “Світле ім’я”; 
Леся Степовичка “Монолог Дмитра Яворницького”; В. Савченко “На-
роджений під знаком скорпіона”; В. Герасимчук “Рєпін і Яворницький” 
та ін. До 160-річчя від дня народження Д. І. Яворницького 27 жов-
тня 2015 у філії Дніпропетровського національного історичного музею 
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ім. Д. І. Яворницького музеї “Літературне Придніпров’я” (м. Дніпропе-
тровськ) відкрито літературно-мистецьку виставку “А що як і справді я 
характерник?”: Яворницький – літературний герой”, на якій представ-
лено понад 50 авторів, у творах яких фігурує особа вченого.

На сьогодні в Україні склалася історіографічна традиція вивчен-
ня життя і творчості Д. І. Яворницького, яка вже сама стає об’єктом 
дослідження14. Початки яворницькіани фіксуються окремими працями 
кінця ХІХ ст. та першими ґрунтовними дослідженнями 1960–1970-х рр. 
ХХ ст.15, що було пов’язано з новими історіографічними тенденціями в 
історичній науці СРСР16.

Історіографічні напрацювання представлені такими видами праць:
– монографічними дослідженнями;
– збірниками матеріалів наукових та науково-практичних конфе-

ренцій, присвячених Яворницькому;
– дисертаційними дослідженнями;
– розвідками у наукових періодичних виданнях;
– вступними статтями до видань наукової, художньої та епістоляр-

ної спадщини вченого;
– науково-популярними нарисами та публіцистичними статтями у 

масовій періодиці;
– бібліографічними покажчиками.
Тематично можна виділити два основні напрями досліджень:
– біографічні дослідження (просопографія вченого, родинна історія 

Яворницьких, родинні, дружні, творчі стосунки, зв’язки з поді-
ями епохи і та ін.);

– наукова та творча спадщина за напрямками інтересів та діяльнос-
ті вченого (історія запорізького козацтва, археологія, етнографія 
та фольклористика, дослідження кобзарства, краєзнавство, музе-
єзнавство, розвиток архівної справи, письменницька, лексикогра-
фічна та видавнича діяльність, культурно-громадська робота та 
ін.).

Багаторічними дослідниками життя і творчості Д. Яворницького, 
авторами значної кількості наукових та науково-популярних праць є 
С. В. Абросимова, М. М. Олійник-Шубравська, А. І. Перкова, О. І. Жур-
ба, І. Ф. Ковальова, М. П. Чабан, Н. Г. Майборода, М. П. Ковальський, 
І. М. Тимофєєва, К. О. Тележняк, І. І. Яременко.

Особливе місце в масиві джерельного та історіографічного мате-
ріалу посідають аудіовізуальні документи. Завдяки своїй двоїстій при-
роді (документ і явище мистецтва) та змістовій своєрідності – здатнос-
ті комбінувати інші види джерел, акумулювати ще на етапі створення 
сценарію різні історіографічні праці – аудіовізуальні документи мають 
великий інформаційний потенціал і абсолютно не губляться в історіо-
графічному потоці праць, присвячених Д. І. Яворницькому.
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У Центральному державному кінофотофоноархіві України 
ім. Г. С. Пше ничного зберігається двадцять шість аудіовізуальних доку-
ментів (18 фото- і 7 кінодокументів), які презентують наукову та освіт-
ню діяльність вченого. Хронологічно вони охоплюють1891–1993 рр.

Фотодокументи представлені переважно портретними знімками 
різних років. Серед них постановочні світлини у жанрі офіційного пор-
трета, зроблені у фотоательє Петербурга, та “ситуативні” портрети, що 
зафіксували Д. І. Яворницького в робочому кабінеті вдома та у стінах 
Катеринославського (з 1926 р. Дніпропетровського) історико-археоло-
гічного музею. Ці знімки зберегли також інформацію про “матеріальне 
оточення” дослідника, деталі інтер’єру. Групові фотографії стосуються 
переважно катеринославського (дніпропетровського) періоду. На них 
Д. І. Яворницький разом із співробітниками музею, під час археологіч-
них розкопок, серед будівників Дніпрельстану, біля власного будинку 
разом з дружиною. Крім основної (події, особи), вони несуть і додатко-
ву інформацію про “зовнішність”, загальний дух епохи.

Серед кінодокументів, що стосуються життя та діяльності вченого, 
наявні сюжети із кіножурналів (“Кіножурнал” Одеської кінофабрики 
ВУФКУ, “Радянська Україна”), телесюжет Республіканської студії те-
лебачення, документальні кінофільми вітчизняних студій.

Найбільш раннім кінодокументом згаданої колекції є німий сю-
жет із “Кіножурналу” № 37/132 1929 р. Одеської кінофабрики ВУФ-
КУ. Кадри кіноплівки відтворюють, як професор Яворницький пояс-
нює маршрут та дає поради членам військово-спортивної експедиції, 
що має пройти Дніпровські пороги. Цей матеріал було знято Юрієм 
Голдабенком – випускником Одеського кінотехнікуму, кінооператором 
фільму О. Довженка “Щорс” та “Вогні Бесемеру” режисерів Є. Косухі-
на і П. Коломойцева. У 1929–1933 рр. митець працював на Дніпропе-
тровщині, фільмував різноманітну кінохроніку, що фіксувала зміни у 
житті регіону. Д. І. Яворницький був надзвичайно популярною і авто-
ритетною фігурою в науковому й культурно-мистецькому житті Дні-
пропетровщини, і кінокамера не могла оминути такої події.

Після цькування у пресі, репресій, вилучення праць історика із на-
укового і культурного обігу в 1933–1937 рр. часткове повернення імені 
Яворницького відбулося в 1940 р. разом з указом Президії Верховної 
Ради УРСР від 11 жовтня 1940 р. про присвоєння Дніпропетровському 
історико-археологічному музею імені його фундатора і довголітнього 
директора. Поширення інформації про вченого й далі залишалося дуже 
дозованим і ретельно “стерилізованим”.

Перший документальний фільм про академіка Яворницького “В 
пошуках скарбів” (“Укркінохроніка”, режисер В. Сперкач, оператор 
В. Солонін) (од. обл. 4917) вийшов на екран 1968 р. Сценарій написав 
І. М. Шаповал за одним із оповідань своєї однойменної книги, опублі-
кованої у 1963 р.
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Творці фільму коротко окреслюють біографію історика, залучаючи 
архівні та фотоматеріали, й детально зупиняються на висвітленні ро-
боти дослідника над історичною реконструкцією життя та діяльності 
останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського, поїздку 
Д. І. Яворницького у квітні 1887 р. на Соловецькі острови.

Кіносюжет “Імені Яворницького” із кіножурналу “Радянська 
Україна”, № 7, 1969 р. (од. обл. 4211) коротко знайомить глядачів 
із експозицією Дніпропетровського історико-археологічного музею 
ім. Д. І. Яворницького. Показано робочий кабінет директора Яворниць-
кого, експонати, знайдені вченим у численних археологічних експеди-
ціях.

Документальна стрічка “Обличчя на полотні” студії “Київнаук-
фільм” 1986 р. (ежисер Л. Анікін, оператор О. Іллічевський) 
(од. обл. 10485) присвячена довголітній дружбі та творчій співпраці 
Д. І. Яворницького і художника І. Ю. Рєпіна. Детально досліджується 
вплив Яворницького на зацікавлення Рєпіна козацькою тематикою, ве-
личезна консультативна робота вченого під час створення ряду картин 
митця, висвітлюється історія створення живописного шедевру І. Ю. Рє-
піна “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”. Візуальний ряд 
фільму становлять численні фотодокументи (портрети та групові знім-
ки Рєпіна і Яворницького, археологічні знахідки козацького побуту, 
фотографії, надіслані вченим із розкопок на території Дніпрельстану як 
робочий матеріал до останньої, незакінченої роботи художника “Танок 
запорожців”), попередні замальовки, ескізи, етюди, виконані у різних 
техніках до картини “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”. 
Закадровий текст складається із листування І. Рєпіна і Д. Яворницько-
го, фрагментів зі спогадів історика про митця та дикторських ремарок.

Ключовою темою телесюжету “Доля одного пам’ятника” Республі-
канської студії телебачення 1989 р. (од. обл. 10818) стала дискусія між 
органами влади, краєзнавцями, представниками громадськості щодо 
встановлення пам’ятника на могилі академіку Яворницькому. Ціка-
вим, з погляду рецепції особи видатного історика наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст., видається бліц-опитування авторами сюжету жителів Дніпропе-
тровська. Показано нещодавно відкритий для відвідувачів меморіаль-
ний будинок-музей Д. І. Яворницького в м. Дніпропетровську.

Масштабним фільмом-портретом є стрічка “Збирач слави козаць-
кої” (студія “Укртелефільм”, 1991 р., режисер Р. Єфименко, оператор 
М. Марковський) (од. обл. 11866). У ній детально представлено хар-
ківський, петербурзький, московський, туркестанський, катеринослав-
сько-дніпропетровський етапи життя і діяльності Д. І. Яворницького та 
науковий і творчий спадок ученого.

Документальний фільм “Збирач слави козацької” як аудіовізуаль-
ний документ синтезує різні види джерел: візуальні (фотодокументи, 
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малюнки), писемні (друковані й рукописні), звукові (фонозаписи) – та 
поєднує вербальну та невербальну складові екранного простору.

Невербальний складник фільму вибудувано із масиву фотодоку-
ментів (портретних, подієвих, видових знімків): фото Д. І. Яворниць-
кого різних періодів, світлини батьків, вчителів-наставників О. І. По-
тебні, М. Ф. Сумцова, М. І. Костомарова, друзів, колег, учнів, діячів 
культури, з якими вчений активно спілкувався, видові знімки Харкова, 
Санкт-Петербурга, Москви, Ташкента, Самарканда, Варшави, Казані, 
Катеринослава кінця ХІХ – поч. ХХ ст., художніх полотен (живописних 
портретів Д. І. Яворницького, картин його друзів і знайомих художни-
ків: С. І. Васильківського, М. С. Самокиша, І. Ю. Рєпіна, М. В. Струн-
никова), кадри натурної зйомки місць, пов’язаних із життям та діяль-
ністю Д. І. Яворницького, рукописи, друковані праці науковця початку 
і кінця ХХ ст., його особисті речі. Висвітлено експозиції Дніпропетров-
ського історико-археологічного музею ім. Д. І. Яворницького, Меморі-
ального будинку-музею академіка. Кінокадри змонтовано як своєрідну 
віртуальну екскурсію залами музеїв.

Вербальний складник фільму становить закадровий дикторський 
текст, котрий коментує окремі зображальні елементи (залучається епіс-
толярій і щоденникові записи вченого) і комунікацію героїв у кадрі. 
Особливо цінними є спогади людей, які особисто знали і спілкувалися 
з Д. І. Яворницьким: дніпровський лоцман Г. М. Омельченко, хатня 
робітниця в сім’ї Яворницьких К. І. Литвиненко. Тільки кінодокумент 
спроможний передати процес народження спогаду і зримий спонтанний 
вияв емоції, на відміну від письмового тексту, який зазнає авторської 
самоцензури, добору лексичних засобів, редакторської правки. З таких 
живих оповідей народжується особистісний, приватний мікроконтекст 
персоналії Д. І. Яворницького, ці мікрообрази надзвичайно перекон-
ливі й інформативні (в людинознавчому сенсі): “Дмитро Іванович був 
очень добрий. Вони мене якось зразу полюбили. Я не прожила ще і 
року Дмитро Іванович завів розговор, що треба йти вчитися. Послали 
мене у вечірню школу. Дмитро Іванович помагав мені по історії, Се-
рафіма Дмитрівна – всі остальні уроки. Дмитро Іванович очень любив 
свій дом, сад. Було вийде утром, бере з собой садовий ножик, і ото де 
такі гілочки – підрізає, і всєгда набирав з собою у кармани кусочки 
хліба для собак”17.

Цікава інформація міститься у розповіді директора меморіального 
будинку-музею Д. І. Яворницького у Дніпропетровську А. І. Перкової 
про сам будинок, який 35 років був надійним прихистком ученому і 
культурним осередком міста, і про тривалий процес створення мемо-
ріального музею, специфіку реставрації інтер’єру, окремих кімнат, 
придбання експонатів, створення меморіальної експозиції; розлогих 
коментарях науковців, дослідників творчості Яворницького та історії 
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запорізького козацтва щодо різнобічного, широкого кола наукових ін-
тересів історика: автора першої ґрунтовної монографії про фольклор-
но-етнографічну діяльність вченого, старшого наукового співробітника 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР М. М. Олійник-Шубравської, ди-
ректора Музею козацької слави на о. Хортиця О. Кириченка, наукового 
співробітника Інституту археології АН УРСР А. Козловського. Своїми 
думками про значення наукової спадщини для збереження і досліджен-
ня української культури діляться письменники, лауреати Шевченків-
ської премії, історичні романісти Р. Іваничук, Ю. Мушкетик.

Дотичним до висвітлення життя і творчості Д. І. Яворницького 
є фільм “Талан” студії “Укркінохроніка” 1993 р. (режисер В.  Шес-
топалова, оператор М. Гресько) (од. обл. 11719), присвячений життю 
та творчості українського історика, дослідника українського козацтва 
Олені Михайлівні Апанович. Розкривається вплив особистості та на-
укової спадщини Д. І. Яворницького на професійний і життєвий вибір 
О. М. Апанович. Стрічка містить світлини академіка Яворницького, ка-
дри кінохроніки кінця 20-х рр.

Отже, аудіовізуальні документи, присвячені життю та творчості 
Д. І. Яворницького, мають великі пізнавальні можливості. Певним чи-
ном візуалізують як творчу спадщину самого вченого, так і її дослід-
ників. Сприяють створенню об’ємного портрета Д. І. Яворницького в 
історичному процесі й у рецепції сучасників та нащадків. Аудіовізуаль-
ні документи можуть повністю або частково використовуватися для ор-
ганізації документальних виставок, проведення лекторіїв, конференцій, 
створення нових фільмів і телепередач, ілюстрування публікацій тощо.
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The thematically review presents audio and visual documents on the life 
activity of academician Dmytro Yavornytskyi, stored in the Central State Archives 
of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi. The 
author analyzes content and informational value as well as reviews another types of 
sources concerning D. I. Yavornytskyi and considers their place among other ones.
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УДК [930.253:271.222](477.43/.44)“1795/1922”

Г. В. ЛЯХ*

ДОКУМЕНТАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ АРХІВНОГО
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ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ (1795–1922 рр.): 
СТУПІНЬ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Подано інформацію про комплекси документів окремих структурних під-
розділів Подільської духовної консисторії – реєстраційного та архівного від-
ділень, ступінь їх збереженості за приходською мережею та інформаційний 
потенціал у період існування установи на теренах Поділля (1795–1922 рр.).
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дальні відомості; архівне відділення; реєстраційне відділення. 

У незалежній Україні помітно зріс інтерес до вивчення різноманіт-
них форм церковного життя, історії створення єпархій, а також окремих 
їх ланок: монастирів, церков, керівних установ православ›я – консис-
торій, діяльність яких охоплювала всі важливі сфери життєдіяльності 
того чи іншого регіону.

На теренах Поділля з кінця ХVIII і до початку ХІХ століття цер-
ковним життям керувала Подільська духовна консисторія – головний 
колегіальний орган єпархіального управління та суду в Подільській гу-
бернії, що була адміністративною установою і функціонувала на рівні 
із губернськими органами влади. Консисторія підпорядковувалася Св. 
Синоду та перебувала під керівництвом єпархіального архієрея.1

Нормативним актом, що регулював діяльність консисторій, був 
Статут2 (1841), розроблений Синодом і затверджений цивільною вла-
дою Російської імперії, згідно з яким до її компетенції належали: за-
хист і поширення православ’я; нагляд за дотриманням правил богослу-
жіння; опікування будівництвом і облаштуванням церков; призначення 
на церковні посади, постриг у ченці; нагляд за дотриманням правил ве-
дення парафіяльним духовенством необхідної документації; піклуван-
ня про господарчі справи, котрі стосувались єпархіального відомства; 
єпархіальний суд.

Консисторія  мала п’ять столів: І – розпорядчий з секретною час-
тиною, ІІ – шлюборозвідний, ІІІ – господарчий, IV  стіл, V – судовий. 
До її складу входили два відділення – реєстраційне та архівне3, діяль-
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ність яких на прикладі збережених документальних джерел поставлено 
за мету дослідити у цій статті.

Існує небагато наукових розвідок з історії окремих напрямів робо-
ти духовних консисторій. Окремі аспекти цієї тематики містять дослі-
дження А. Гозулова4, М. Птухи5, Б. Плошка й І. Єлісєєвої6, основним 
завданням яких була реконструкція історії церковного обліку насе-
лення. І. Лиман7 розглядає метрики як джерело вивчення церковного 
устрою Південної України другої половини XVIII – першої половини 
ХІХ ст. Серед значної кількості робіт, присвячених правилам веден-
ня церковнопарафіяльних документів, зокрема сповідальних відомос-
тей, варто відзначити праці А. Парвова8, Г. Барсова9, І. Чижевського10, 
А. Успенського11.

Дослідження базується, перш за все, на вивченні комплексу архів-
них матеріалів фонду 315, Подільська духовна консисторія.

Відповідно до ст. 105 статуту, в церквах як Подільської, так і інших 
єпархій усі факти народження, шлюбу та смерті вписувалися в метрич-
ні книги, що велися ще з другої половини XVII століття у приходах 
Російської імперії. 

Функції архівного відділення полягали у прийманні та подальшому 
збереженні приходських примірників метричних книг, сповідальних та 
клірових відомостей, а також видаванні метричних виписів, проведенні 
слідства щодо пропущених у метричних книгах актових записів про на-
родження, шлюб, смерть та наданні відповідей на запити різних осіб та 
установ. У відділенні зберігалися і всі архівні матеріали консисторії, з 
яких надавалися різні довідки.

Комплекс метричних книг, що велися приходами Подільської гу-
бернії, починається з 1795 р. і охоплює (відповідно) реєстрацію насе-
лення губернії до початку ХХ ст. Так, у документах архівного відділен-
ня консисторії збереглися примірники метричних книг (консисторські 
щорічники) за період з 1795 до 1915 рр., а також парафіяльні примір-
ники (реєстрація за кілька років) з 1795 до 1925 рр.12, хоча існують і 
більш ранні метрики. Наприклад, у метричній книзі Свято–Покровської 
церкви с. Лопатинці Краснянської волості Ямпільського повіту зустрі-
чаються записи актів народження, шлюбу та смерті, що датуються 1744 
роком.13 Зібрання вміщує метричні книги парафій єпархії, яка відпо-
відала межам Подільської губернії, що сьогодні належать до територій 
Хмельницької, Вінницької, Київської, Кіровоградської, Одеської об-
ластей та Республіки Молдова. До нього увійшли метрики 12 повітів 
Подільської губернії, примірники окремих парафій 3 повітів Київської 
губернії за тогочасним церковно-адміністративним поділом.

Щодо збереження метричних книг у розрізі повітів можна зазна-
чити, що за загальною кількістю (консисторські і парафіяльні при-
мірники) найбільше метричних книг консисторського архіву належать 
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до Ольгопільського (418), Брацлавського (305), Ямпільського (268) та 
Гайсинського (260) повітів – східної території Подільської губернії. До 
Кам’янецького повіту належать 128 метрик, Вінницького – 87, Моги-
лівського – 77, Літинського – 61. Найменша кількість метричних книг 
Ушицького (20), Проскурівського (21), Балтського (22), Летичівського 
(24). Збереглися в консисторському архіві 6 метричних книг Пятигір-
ського повіту Київської губернії і 4 метричних книги військових посе-
лень в основному Гайсинського повіту14.

Разом з метричними книгами до архівного відділення консисторії 
надходили значні зібрання клірових відомостей за різні роки, що у ряді 
випадків дає можливість простежити історію парафій за досить три-
валий проміжок часу. Так, у клірових відомосттях Свято-Успенської 
церкви с. Слобідка-Рихтівська за 1887 рік зафіксована інформація про 
те, що приходська церква побудована з дерева в 1768 році на кошти 
прихожан. У 1863 році була відремонтована, але все ж потребувала 
перебудови. Престол освячений на честь Успіння Божої Матері. Цер-
ковної утварі достатньо. У штатах  церкви повинні бути священник і 
псаломник. Церковної землі у священика 22 дес. 2089 кв. саженів, у 
псаломника – 7 дес 1497 кв. саженів, а всієї землі – 31 десятина 1186 
кв. саженів. У 1882 році за указом Подільської духовної консисторії 
№ 9494 та постановою Окружного з’їзду 4 благочинного округу земля 
була обміряна приватним землеміром і складено план. Дім священика 
побудований у 1859 році. За актом, затвердженим присутністю з за-
безпечення приходського духовенства 1880 року, в 1884 році були по-
будовані будівлі комори, конюшні та хлів для худоби. На утримання 
священика казна виділяла 300 руб., псаломника – 50 руб. на рік15. Буді-
вель, що належать церкві, – не було. До консисторії від церкви відстань 
складала 12 верст, а до окружного Благочинного – 15. Найближчі церк-
ви – Кузьмо–Дем’янівська с. Рихти (2 версти) і Покровська с. Ластів-
ці (5 верст). Приписні села у приході відсутні. Домової церкви немає. 
Опис церковного майна складений у 1853 році і скріплений із старим 
описом зберігався у церкві. Прибутково-видаткові книги про свічні та 
церковні пожертвування за 1840–1860 та 1840–1869 рр., а також книги 
нового формату 1874 і 1883 років велися справно і зберігалися у церкві. 
Копії метричних книг, сповідальних розписів та книги передшлюбних 
оголошень зберігалися у церкві з 1820 року16.

Про прихожан вищезгаданої церкви у клірових відомостях сказано 
таке: с. Слобідка-Рихтівська знаходиться в орендному утриманні помі-
щика Романовського. Солдат православного віросповідання станом на 
1887 рік було 21/4 дворів, 85 чоловіків і 87 жінок. Селян – 147 дворів, 
588 чоловіків і 604 жінки. Міщан немає. Римо-католиків – ¾ дворів, 
3 чоловіки і 2 жінки. Клірові відомості вміщували і біографії приход-
ського причту: приходський священик Яків Володимирович Кардасе-
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вич був сином священика, народився 30 квітня 1858 року в містечку 
Ялтушків при Свято-Троїцькій церкві Могилівського повіту Поділь-
ської єпархії. З 1869 до 1875 року навчався в Приворотському духовно-
му училищі, а з вересня 1875 року  – у Подільській духовній семінарії. 
Після закінчення курсу богословських наук у 1881 році преосвященним 
Януарієм призначений псаломником у Свято-Параскевинську церкву с. 
Ольховець Ушицького повіту, а в 1882 році преосвященним Маркелом 
висвячений у сан священика Свято-Успенської церкви с. Слобідка-Рих-
тівська. З 1885 до 1887 року наглядав за церковно-приходськими шко-
лами. Вдівець 29 років мав двох дітей – сина Володимира 5 років та 
дочку Ніну 2 років. Не судимий. Штрафами не обкладався. Старостою 
у церкві з 1884 року був селянин-одноосібник Іван Стефанович Мазур, 
псаломником – Никифір Голинський17. 

Окрім метрик та клірових відомостей, щоб уникнути розколу, у 
приходах велися сповідні розписи: так як відмова від сповіді сприй-
малася як ознака розколу, а розкольники повинні були обкладатися 
подвійним подушним податком, з’явилася потреба в точному списку 
всіх парафіян, які під час Великого посту були чи не були на спові-
ді і св. Причасті. За патріархів складалися списки тільки тих осіб, які 
довгий час не сповідалися18. Копії сповідних розписів, як і метричних 
книг, щорічно до 1 жовтня згідно із ст. 16 Статуту Духовних консис-
торій подавалися до консисторії для надання статистичних відомостей 
до Синоду. Порядок викладу інформації був такий: рахунок будинків 
чи дворів, людей окремо за статями. Свою послідовність мав і розпо-
діл парафіян за становою належністю: духовенство, військові, статські, 
купці, міщани, цехові та інші міські категорії, дворові та селяни. За 
правилами, родини повинні були розміщуватися в алфавітному поряд-
ку прізвищ. Проте, як засвідчує аналіз сповідальних відомостей єпархії, 
у багатьох випадках цього не дотримувалися. Натомість застосовував-
ся подвірний принцип – у порядку нумерації дворів. Так, сповідальні 
розписи вищезгаданого Свято-Успенського приходу с. Слобідка-Рих-
тівська Кам’янецького повіту містяться у консисторських примірниках 
Кам’янецького повіту. І хоча хронологічний діапазон з 1807 до 1866 
рр. налічує лише чотири сповідальні розписи за 1807, 1819, 1844 та 
1866 рр., проаналізувавши їх тексти, можемо константувати, що за ви-
щезгаданий період у населеному пункті проживали родини Атаман-
чуків, Петришиних, Стефанкових, Гончарів, Шимчуків, Гуменюків, 
Хоркавих, Волошиних, Кривеньких, Гаврилюків, Петрових, Сеників, 
Шевчуків, Дюгів, Прокопових, Боршуляків, Дудків, Гафійчуків, Стасю-
ків, Вакаріїв, Яремюків, Вуйків, Дідиків, Антонових, Рудих, Лінивих, 
Бурлаків, Василенків, Ткачів, Романових, Яцюків, Венгерів, Бабюків, 
Бондарів, Никифорових, Осадчуків, Ковбелів, Мельників, Сенів, Ро-
манових, Каспрових, Степанчуків, Богоносів, Бойків, Пилипчуків, Ма-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 149

зурів, Морозовських, Єгорових, Юрків, Винників, Яцюриків, Козаків, 
Домбровських, Білих, Кишок.19 У 1807 році сповідалися 654 особи20, у 
1819 – 659 з 95 дворів21, у 1844 році – 919 осіб зі 111 дворів,22 у 1866 
році до сповіді прийшли 1276 осіб з 161 двору.23

До архівного відділення консисторії разом з іншими вищезгадани-
ми справами надходили також відомості про єпархіальні монастирі та 
їх особовий склад. Наприклад, відомості про Троїцький (над Збручем) 
монастир та особовий склад за 1885 рік подають інформацію про бу-
дівлі монастиря, землі, майно, капітали, автобіографії і характеристики 
монахів та послушників24.

Збереженість клірових та сповідальних відомостей прослідковуєть-
ся за таблицею, складеною за підрахунками справ з описів консистор-
ського архіву: 

ПОВІТ

Клірові відомості Сповідальні відомості

17
95

–
18

69

18
70

–
19

17

В
сь

ог
о

17
95

–
18

69

18
70

–
19

17

вс
ьо

го

Балтський 21 5 26 12 4 16

Брацлавський 36 13 49 5 2 7

Вінницький 26 10 36 12 6 18

Гайсинський 33 8 41 12 7 19

Кам’янецький 29 10 39 14 8 22

Летичівський 36 4 40 6 17 23

Літинський 30 4 34 7 5 12

Могилівський 22 2 24 8 4 12

Ольгопільський 27 6 33 3 6 9

Проскурівський 34 3 37 5 3 8

Ушицький 32 7 39 4 4 8

Ямпільський 37 3 40 10 1 11

Для встановлення відсутності родинних зв’язків між майбутнім по-
дружжям причтом церковного приходу складався і засвідчувався відпо-
відний акт – дошлюбне опитування. У 1802 році для запису дошлюб-
них опитувань, введені були особливі книги, що повинні були вестися 
у кожному приході і згодом надсилатися до архіву консисторії. У книзі 
дошлюбних опитувань Свято-Успенської церкви с. Охрімівці Летичів-
ського повіту за 1884 рік із запису № 6 довідуємося, що 10 лютого 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ150

1884 року священиком і церковнослужителями проведено опитування 
охочих вступити у шлюб нареченого – селянина села Охрімівці Олексія 
Георгієвича Лисого православного віросповідання та нареченої – селян-
ки Тетяни Миколаївни Цимбалюкової православного віросповідання, 
які були прихожанами Свято-Успенської церкви. Нареченому 19 років, 
нареченій 20 – вік для шлюбу достатній, обидвоє були дієздатними і не 
приходилися родичами один одному, одружувалися вперше. У шлюб 
вступали за взаємною згодою і бажанням, а не з примусу. Батьки благо-
словили шлюб. Після трикратного оголошення про майбутній шлюб у 
церкві 2, 5 і 10 лютого 1884 року перепон для здійснення таїнства шлю-
бу не було. Для підтвердження шлюбу подавалися письмові докумен-
ти – наречений народився 11 лютого 1865 року, а наречена – 12 січня 
1864 р. Одруження призначено на 10 лютого 1884 року із сторонніми 
свідками-поручителями25.

Реєстраційне відділення консисторії виконувало функції з реєстра-
ції вхідних та вихідних документів, перевірку розкладу виплат духовен-
ству, вело справи про звільнення учнів з духовних навчальних закладів, 
розглядало прохання про переміщення духовенства в інші єпархії, а та-
кож про висвячення та переміщення священиків та церковнослужителів 
у Вінницькому та Летичівському повіті. Що стосується останього, то 
як приклад можна навести справу з клопотання священика с. Шелехів 
Летичівського повіту Левицького щодо призначення його в церковний 
приход с. Карижин Ушицького повіту за 1807 рік, що містить прохання 
на ім’я архієпископа Іонікія, рапорт Летичівського духовного правлін-
ня консисторії про отримання указу про переміщення священика, білет, 
виданий консисторією на переміщення з одного прихода в інший, схва-
лення прихожан церкви з майбутнього місця служби26.

Що ж стосується виплат духовенству, то необхідно зазначити, що 
приходи Подільської губернії поділялися на класи з відповідною кіль-
кістю причту та окладами. Церкви за кількістю їх прихожан поділялися 
на 7 класів: до 1-го належали церкви, що мали від 2 до 3 тис. прихо-
жан чоловічої статі, до 2-го – від 1500 до 2000 тис., до 3-го – від 1000 
до 1500 тис., до 4-го – від 700 до 1000 душ, до 5-го – від 400 до 700 
душ. До останніх двох класів належли ті церкви, число прихожан яких 
складало відповідно від 300 до 400 або від 100 до 300 душ. Церкви з 
кількістю прихожан, меншою 100, не мали змоги самостійно існувати, 
тому до штатів не вводилися27. Не належали до штатів і причти тих 
храмів, що знаходилися в селах та містечках, де існували інші храми. У 
реєстраційному відділені також формувалися справи з відомостями про 
склад причту та кількістю потрібних коштів на їх утримання. Під час 
нарахування окладу причту, увага зверталася на такі чинники:

а) скільки церкві належить землі понад узаконенної пропорції;
б) чи має церква інші місцеві джерела утримання.
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А тому:
1) де членам причту належать подвійні ділянки землі, там оклади 

зменшено на 1/3 частину; де землі ще більше – там оклади зменшено 
на 1/2 ч.

2) де з фундушового нерухомого майна, що знаходилося при церк-
ві, надходило в рік не менш ніж 25 руб. сріблом – там весь цей дохід 
нараховувався у заробіток священика, визначений штатами28. За таких 
же умов нараховувалися і відсотки, котрі отримували причти деяких 
церков з капіталів, які знаходилися в обігу кредитних установ29.

Із штатів сільських причтів при церквах подільської єпархії за 1842 
рік відомо що до 4–го класу в Кам’янецькому повіті належала Свято-
Вознесенська церква с. Великий Карабчіїв, причт якої складався з чо-
тирьох осіб, відповідно на оплату причту потрібно 222 руб. сріблом. Із 
цієї суми 148 руб. виплачує казна, а 74 руб. – церква30.

Окрім вищезгаданого, в результаті діяльності реєстраційного відді-
лення в його діловодстві формувалися справи з відомостями про учнів 
духовних навчальних закладів, справи про звільнення учнів із духо-
вних навчальних закладів, листування про приймання учнів на казенне 
утримання, про стягнення штрафів з батьків за запізнення учнів на за-
няття, про стягнення грошей за користування книгами бібліотек учи-
лищ, листування службовців духовних училищ та семінарій, відомості 
про дворян духовного звання, нагороджених орденами, а також вхідні 
і вихідні реєстри документів31.

На завершення можна зазначити, що до архівного та реєстраційного 
відділень Подільської духовної консисторії з парафій на реєстрацію та 
зберігання надходив великий корпус передбачених уставом документів 
(статистичні та персональні відомості, метричні книги, клірові та спо-
відальні відомості, книги дошлюбних опитувань та ін.), що утворилися 
внаслідок ведення церковного діловодства, а також діяльності з доку-
ментування актів громадянського стану усiх церков єпархії. З огляду на 
це можна констатувати, що жоден інший архівний комплекс писемних 
джерел з історії подільських населених пунктів та їх мешканців не во-
лодіє такими інформативними можливостями, як документи архівного 
та реєстраційного відділень фонду Подільської духовної консисторії. 
Ці архівні матеріали церковного походження є сьогодні одним з осно-
вних джерел, з якого черпаємо важливу метричну інформацію про іме-
на, родинні зв›язки, а також відомості про приходське життя містечок 
і сіл Поділля кінця ХVIII і до початку ХІХ століття та історичні події, 
що там відбувалися.
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There is given information on the documents complexes of Archival and 
Registry offices, the separate structural units of Podilsk Spiritual Consistory, the 
degree of their preservation and information potential during the organization 
existing on Podillya Region (1795–1922).

Key words: the consistory; the metrical books; the clergy information; the 
confession information; the Archival office; the Registry office.
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УДК 930.2:355.48(477)“1943/1944”

В. М. СІМПЕРОВИЧ

БОЙОВІ ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1943–1944 рр. 
У ВІТЧИЗНЯНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

В історіографічному та едиційно-археографічному аспектах аналізуються 
вітчизняні документальні публікації, в яких відображені результати стратегічних 
і фронтових наступальних операцій радянських військ на українських теренах 
у 1943–1944 рр.; з’ясовується джерельно-інформаційний потенціал подібних 
науково-документальних видань; накреслюються перспективні напрями 
археографічної роботи в цій царині.

Ключові слова: “Друга світова війна”; визволення України від нацист-
ських загарбників; вітчизняні документальні публікації; археографія; історіо-
графія.

Документальна спадщина періоду Другої світової війни, що 
введена до наукового комунікативного простору, посідає помітне місце 
серед археографічних публікацій, здійснених на теренах України, та є 
доволі значною за обсягом й інформаційним потенціалом. Прикметним 
складником цього історіографічно задокументованого поля є науково-
документальні видання, в яких відображені різні аспекти “Битви за 
Україну” – характерних перипетій вигнання нацистських загарбників з 
українських теренів у грудні 1942 р. – жовтні 1944 р.

Сучасний поступ вітчизняної історичної науки складно уявити 
без усебічного вивчення наявного едиційно-археографічного доробку. 
Різнопланові документальні збірники, що ілюструють характерні 
особливості визволення території України від нацистів у 1943–
1944 рр., у модусах історіописання перебувають постійно, оскільки 
без прискіпливого їх аналізу неможливо зрефлексувати ту чи іншу 
наукову студію. Проте таке історіографічне пізнання, як правило, 
акцентується лише на оцінці археографічних надбань у розрізі тих 
завдань, що стоять перед дослідниками. Беручи до уваги цей факт, у 
запропонованій науковій статті окреслимо характерні археографічні 
набутки у висвітленні наступальних ініціатив Червоної армії в 1943–
1944 рр.; з’ясуємо джерельно-інформаційний потенціал тематичних 
науково-документальних видань; накреслимо перспективи едиційно-
археографічного опрацювання порушеної теми.

* Сімперович Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, 
учений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні. 
Меморіальний комплекс.

© В. М. Сімперович, 2015
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Зважаючи на особливості вітчизняної історіографічної парадигми, 
у процесі археографічної репрезентації документів  “Битва за 
Україну” можна умовно виокремити два досить неоднозначні періоди: 
радянський та пострадянський. У радянську добу широко тиражувалися 
різноманітні збірники документів та матеріалів. Проте варто зауважити, 
що в СРСР публікація подібних джерел відбувалася в рамках жорсткого 
політико-ідеологічного диктату керівної Комуністичної партії. Цілком 
зрозуміло, що джерелознавча евристика та основоположні  принципи 
едиційної археографії за таких умов спиралися винятково на принцип 
“партійності”, а тому відбір документів для публікації здійснювався 
заангажовано, в руслі наявних пропагандистсько-ідеологічних схем 
і кліше. Другий, якісно новий період, розпочався з проголошенням 
незалежності України і триває до цього часу. У незалежній Українській 
державі археографічно-евристичний арсенал відбору документальних 
джерел та едиційно-археографічний інструментарій зазнали 
кардинальних змін, позбулися політичних викривлень та ідеологічних 
штампів. Однак, попри певні здобутки з публікації документів із 
зазначеної теми, порушена проблема залишається далеко позаду 
модерних викликів історіографії Другої світової війни.

Археографічна робота в цій царині розпочалася відразу після 
закінчення війни на українських теренах. Професійні історики й 
архівісти почали формувати джерельну базу, видавати збірники 
документів і матеріалів. Щоправда, їх усебічне опрацювання не 
завжди відповідало вимогам історичної науки, наближувало тематику 
публікацій до актуальних “завдань соціалістичного будівництва” та 
“партійних рішень”. До того ж, чимало документів і матеріалів (ба 
навіть цілі фонди) були сховані в спеціальних архівних схронах, що 
призвело не лише до ускладнення роботи дослідників, а й гальмувало 
процес уведення в науковий обіг багатьох джерел. Однак за радянської 
доби в Україні було видано чималу кількість різноманітних збірників 
документів і матеріалів, спогадів, епістолярних джерел тощо.

В умовах радянської дійсності часто публікувалися збірники 
документів і матеріалів, які подавали історію фактично всіх областей 
України в роки Другої світової війни1. Слід наголосити, що окремі 
“регіональні” видання зорієнтовані винятково на тему визволення краю 
від нацистських загарбників. Як правило, такі документальні збірники 
презентували розлогі історичні статті, підготовлені професійними 
дослідниками про всі складники Другої світової війни в тому чи 
іншому регіоні, а тематичні матеріали розміщувалися в окремому 
розділі або ж “міксувалися” з документами, що висвітлювали перипетії 
нацистської окупації та відбудовні колізії радянського уряду. Зазвичай 
джерела з історії визвольних боїв Червоної армії на теренах України 
займали доволі помітне місце на шпальтах подібних видань (у 
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середньому кожен “регіональний” збірник уміщував 20 – 40 документів 
із зазначеної теми). Документальний масив переважно формувався 
за хронологічним принципом і характеризувався жанрово-видовою 
розлогістю джерел (видання охоплювали: повідомлення радянського 
Інформбюро про визволення населених пунктів, накази, донесення, 
зведення, витримки із формулярів та журналів бойових дій радянських 
військових об’єднань, з’єднань, частин і підрозділів, кореспонденції 
про героїчні подвиги, вітальні листи, доповідні записки, витяги з 
нагородних листів, передові статті газет тощо). Попри тенденційність 
уміщених у таких документальних збірниках матеріалів, переважна 
більшість із них вирізняється розлогим науково-довідковим апаратом: 
іменними та географічними покажчиками, переліками документів 
і матеріалів, примітками та додатками. Звичайно, документальні 
публікації, підготовлені фаховими істориками та спеціалістами архівних 
інституцій, вирізняються своєю тематичною спрямованістю, цікавим і 
професійним поданням конкретних, найчастіше специфічних питань 
регіональної військової історії, проте необхідно відзначити й ще одну 
притаманну їм рису: залежність від ідеологічних чинників й штучне 
обмеження сюжетного ряду, в межах якого подавалися документи.

Таблиця 1.
Кількість вітчизняних “регіональних” збірників 

документів та матеріалів за роками видання
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Таблиця 2
Географія охоплення “регіональних” 

документальних видань

* Окремі тематичні документи про регіон включені до інших 
збірників документів і матеріалів.

** Включно з документальними збірниками, що ілюструють 
перипетії вигнання нацистських окупантів із обласних центрів України.

Багато документів про визволення України від нацистів загалом та 
окремих міст і регіонів зокрема публікували й вітчизняні періодичні 
видання. Так, низка документальних матеріалів була надрукована 
в історико-архівознавчому часописі Архіви України”2. Звичайно, 
як і збірникові видання, подібні публікації вирізнялися вимушеним 
використанням “потрібних” джерел, пропагуванням “комуністичної 
лінії” та “радянського військового братерства” тощо. Оприлюднені 
матеріали водночас збільшували археографічну базу порушеної теми, 
зрештою, активізували процес наукового рефлексування проблеми.

У повоєнні роки практикувалося й видання своєрідних “міксів” 
документальних нарисів, статей, архівних документів і матеріалів. Як 
приклад наведемо збірник “І наша частка в Перемозі”, виданий у 1987 р. 
у Львові3. У ньому повідомляється про те, як мешканці Волинської, 
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Львівської, Ровенської, Тернопільської і Хмельницької областей брали 
активну участь у визволенні рідної землі від нацистських загарбників. 
У подібних виданнях були опубліковані документи, які фіксували 
події, що відбувалися на території України відразу після її визволення, 
показано, як в умовах воєнного часу, а потім у перші післявоєнні 
місяці вирішувалися питання військового, економічного й політичного 
характеру.

Видавалися й спогади учасників Другої світової війни про бої за 
визволення українських теренів від нацистських загарбників4. Часто 
публікувалися й епістолярні матеріали учасників визволення України 
загалом чи певного регіону зокрема5.

Тема вигнання нацистських окупантів з окремих регіонів України 
знайшла втілення й у доволі специфічному збірнику документів і ма-
теріалів, підготовленому і виданому в 1984 р. В умовах компартійно-
ідеологічного диктату радянські археографи не могли оминути увагою 
“питання інтернаціонального братерства та дружби”, у результаті чого 
з’явилася збірка документів із цієї проблематики6.

У 1985 р., на “присмерковому етапі” радянської державності в 
Україні, завдяки плідній співпраці фахових істориків та архівістів-
практиків, надруковано фундаментальний документальний тритомник 
“Советская Украина в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945: 
Документы и материалы”, перевиданий у 1985 р.7. Для нас, насамперед, 
цікаві другий та третій томи, що вміщують різноманітні документи про 
події на теренах України в 1943–1944 рр. До другого тому ввійшли 
документи, які висвітлюють історичні події на Лівобережній Україні 
та битву за Дніпро (усього 96 різнопланових документів із хроноло-
гічними рамками від 23 листопада 1942 р. до 16 лютого 1944 р.). У 
третьому томі документального видання представлено документи, що 
стосуються перипетій наступальних дій Червоної армії на території 
Правобережної України (завершальний том документального збірника 
подає 79 документів із теми “Битва за Україну”). Загалом документаль-
ний виклад подій розпочинають армійські оперативні зведення за гру-
день 1942 р., у яких повідомляється про перші бої на території Украї-
ни. Далі події на українських теренах задокументовують різноманітні 
військово-оперативні та політичні донесення, передовиці із преси, по-
станови, накази, вітальні листи, директиви, доповідні записки, довідки, 
світлини. Загалом документи в хронологічному порядку ілюструють 
особливості визволення великих міст України, основні битви, розпо-
відають про героїзм радянських воїнів (зазвичай закцентовано увагу на 
подвигах воїнів-комсомольців, комуністів та ін.). Як правило, подібні 
матеріали археографічно підбиралися таким чином, що ілюстрували 
лише “вражаючі” успіхи Червоної армї, певною мірою гіперболізува-
ли подвиги радянських воїнів. Також уміщено документи про початок 
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відбудовних процесів, допомогу армії населенню тощо. Щоправда, на-
віть імплементовані радянською владою в середині 1980-х рр. в укра-
їнське суспільство імпульси “гласності” та “демократизації” нічого не 
змінили в едиційно-археографічних підходах до публікації подібних 
документів. Багато матеріалів, як і раніше, ілюстрували події, що не 
стосувалися теми: 25-ту річницю Радянської України та Червоної армії 
і навіть 26-ту річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції. На 
сторінках видання з’являлися й такі “цікаві” документи, як, наприклад, 
“Із опису бойових дій військ НКВС з ліквідації банд українських бур-
жуазних націоналістів на території Українського округу”8. Прикметно, 
що документальний блок “трактує” завершення визволення України від 
нацистів 14 жовтня 1944 р., проте відразу були вміщені документи “Із 
бойового донесення штабу 4-го Українського фронту про визволення 
Ужгорода” та “Наказ Верховного Головнокомандувача про визволення 
Ужгорода” від 27 жовтня 1944 р.9 Завершує тему документ від 30 лис-
топада 1944 р. “Із політдонесення начальника політвідділу 18-ї армії 
політуправління 4-го Українського фронту про підсумки бойових дій 
армії в Карпатській операції”10. Звичайно, укладачі документального 
збірника вмістили його винятково з прозаїчної причини – його підпи-
сантом був генерал-майор Л. Брежнєв, проте цей документ ілюструє 
інше: умовний характер дати 28 жовтня 1944 р. як завершальної точки 
відліку вигнання нацистських окупантів з України.

Отже, необхідно зазначити, що українська радянська археографія 
мала певні досягнення в справі видання документальних матеріалів про 
особливості стратегічних і фронтових наступальних операцій радян-
ських військ на теренах України у 1943–1944 рр. (лише “регіональних” 
збірників документів і матеріалів видано близько 40 найменувань). Од-
нак на роботі археографів негативно позначився всебічний тиск ідеоло-
гічних постулатів Компартії. Це призвело до тенденційності, ідеологіч-
ного догматизму, однобічності та упередженості, вузьких тематичних 
напрямів переважної більшості документальних видань, свідомого за-
мовчування і навіть фальсифікації певних історичних подій і фактів.

Новий поступ у публікації документів з історії радянсько-німецько-
го протистояння на теренах України в 1943 – 1944 рр. розпочався вже 
в умовах незалежної України. Після відновлення суверенного статусу 
Української держави едиційно-археографічний процес, пов’язаний із 
порушеною проблемою, набув нових імпульсів розвитку: пріоритет-
ним завданням у процесі підготовки документальних видань стало 
висвітлення маловідомих або й невідомих сторінок Другої світової ві-
йни, введення в науковий обіг нових документів. Зникла обмеженість, 
ідеологічна патетика, пропагандистська спрямованість, чітка настанова 
на “єдино правильний” партійний принцип наукового пізнання, полі-
тико-ідеологічні нашарування часів комуністичної епохи. Науково-ар-
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хеографічного рефлексування зазнали раніше табуйовані теми поразок, 
стратегічних і тактичних прорахунків командування, втрат радянських 
військ під час визвольних боїв за українські землі тощо.

За відносно короткий період існування незалежної України вже 
видано декілька цікавих збірників документів і матеріалів, що містять 
інформацію з історії визволення України від нацистських окупантів 
(як правило, ці видання спираються на отриманий у “спадщину” від 
радянської археографії “регіональний” принцип публікації тематич-
них документів)11. У цьому плані, наприклад, надзвичайно цікавою та 
різноплановою є збірка документів “Харьков, 1943-й. Освобожденный 
навсегда! Сборник документов”, підготовлена харківськими дослідни-
ками А. Підопригорою та В. Вохмянином у 2008 р.12. Щоправда, незва-
жаючи на “загальну назву”, книжка в документальному вимірі розпові-
дає лише про бойовий шлях 69-ї армії генерала В. Крюченкіна, маючи 
в основі документи харківської міської влади та спогади очевидців. Як 
зазначили укладачі в передмові: “До сьогоднішнього дня ці документи 
залишалися невідомимим широкому загалу читачів, істориків та вче-
них”13. До видання ввійшли такі документи: “Приказ Верховного Глав-
нокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина “В честь 
освобождения города Харьков”, 23 августа 1943 года” (щоправда, мало-
відомість цього докумена викликає сумніви); “Боевой путь 69-й армии 
(февраль – сентябрь 1943 года). Справка оперативного отдела и отде-
ления изучения опыта войны штаба 69-й армии, 13 февраля 1944 года”; 
“Рыбалов В. А. Освобожденный навсегда (из “Записок заведующего 
военным отделом харьковского горкома партии”)”; “Рыбалов Влади-
мир Алексеевич (биография)”; “Доклад председателя исполкома харь-
ковского городского совета депутатов трудящихся А. И. Селиванова 
на ХІІІ сессии Харьковского городского совета, 9 декабря 1943 года”. 
Заслуговує на увагу другий у згаданому переліку документ: “Бойовий 
шлях 69-ї армії”, який з екциклопедичною точністю документує опера-
тивну обстановку на конкретній ділянці німецько-радянського фронту, 
деталізує співвідношення сил і тактичну щільність, бойовий і чисель-
ний склад 69-ї армії, у хронологічній послідовності конспектує основні 
бойові сутички з ворогом. Звичайно, “незручних” тем ми тут не знайде-
мо, в кращому випадку зможемо прочитати: “З огляду на значні втрати 
в живій силі та техніці, війська Армії це завдання виконати не змогли” 
тощо. Проте в “деталях” проаналізовані втрати ворога із зазначенням 
кількості снарядів, мін і навіть гвинтівочних патронів, а також підра-
ховано, скільки солдатів та офіцерів Червоної армії нагороджено орде-
нами та медалями. Зі спогадів В. Рибалова для нас цікаві хіба що його 
рубриковані розмірковування “Нравы и безнравственность” та “Овчар-
ки и предатели”, де автор констатує звичні для війни, але не звичні 
для радянської пропаганди речі: голод і холод, проституцію, спекулян-
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ство (у т.ч. так званих “мішечників”), вуличний бандитизм (були навіть 
озброєні пограбування), масову колаборацію тощо. 

У зазначеному контексті цю “регіональність” продовжує черговий 
збірник документів та матеріалів, виданий у Харкові в 2011 р.14. До-
кументи в ньому згруповані за тематико-хронологічним принципом. 
Для нас цікавим є розділ “Військові дії по визволенню Харківщини” 
з підзаголовками для того, щоб відобразити основну тему, що в ньо-
му висвітлюється. На відміну від радянських археографічних видань, 
у цьому збірнику представлені як радянські, так і німецькі й націона-
лістичні документи і мемуари, а також радянська, сучасна вітчизняна і 
зарубіжна література. За подібними археографічними лекалами видані 
й інші документальні збірники.

У незалежній Україні, окрім збірників документів і матеріалів, 
публікувалися й щоденникові записи, спогади та мемуари учасників 
визволення України від нацистів15. Видавалися й фотодокументальні 
збірники16. Також необхідно відзначити збірки німецьких архівних до-
кументів, упорядником яких був В. Косик17. Як і в попередній період, 
видавалися й “міксовані” документальні видання18.

У розрізі історії суспільно-політичних і державотворчих про-
цесів заслуговують на увагу й збірники документів про особливості 
возз’єднання Західної України із Наддіпрянщиною, складну політичну 
ситуацію на західноукраїнських землях, депортаційні процеси19. У цьо-
му контексті змістовні збірки документів видав і відомий український 
дослідник В. Сергійчук20. Комплектуючи подібні матеріали, археогра-
фи намагаються показати події з різних ракурсів, щоб можна було осяг-
нути, наскільки неоднозначною була ситуація, а можливо, й зрозуміти 
позиції, що відстоювали люди, переживаючи колізії і власної долі, й 
долі всього суспільства.

Прикметно, що в науково-археографічному доробку вітчизняних 
науковців і ґрунтовні документальні збірники з проблем радянсько-
американської співпраці (операція “Френтік”) та поховань німецьких 
солдатів на теренах України21.

Окремо слід відзначити спільне видання академічних істориків та 
музеологів-практиків: “Україна. Хроніка визволення: дослідження, до-
кументи, свідчення”22. Залишаючись фактично єдиним на сьогодні за-
гальноукраїнським довідником визволення населених пунктів України 
від нацистських окупантів, крім наукових досліджень, і, власне, своє-
рідного літопису-хронографа визвольної епопеї на українських теренах, 
видання вміщує й унікальний задокументований наратив: архівні доку-
менти, фотодокументи, фронтові малюнки, епістолярні джерела тощо.

Серед наукових і науково-популярних робіт з історії Другої світо-
вої війни, що ґрунтуються на архівних матеріалах, заслуговує на увагу 
книжка вінницького дослідника С. Гальчака, що в археографічному ра-
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курсі фіксує історію регіону23. У ній містяться важливі документи, що 
яскраво засвідчують, звідки можна почерпнути низку фактуальних да-
них, які стосуються особливостей визволення Вінниччини від нацист-
ських окупантів.

Отже, нині в науковий комунікаційний простір уведено чимало 
документальних публікацій із проблеми. Активно залучаються нові 
документи, особливо з недоступних у минулому архівних сховищ, 
вибудовуються сучасні рівні та стандарти археографічного опрацю-
вання тематичної документалістики. Водночас варто зауважити, що 
успішному розвиткові археографії в цій царині заважає недоступність 
російських військових архівів, де зосереджено левову частку джерель-
ного масиву з історії наступальних ініціатив радянських військ у 1943–
1944 рр. на теренах України.

Загалом завдяки археографічно-публікаційній діяльності вітчизня-
них дослідників, археографів та архівістів у широкий науковий обіг 
уведено чимало різноманітних документів і матеріалів про визволення 
українських земель від нацистських окупантів. Акумульовані в історі-
ографічний простір документальні публікації дають змогу з різних по-
глядів подивитися на події воєнного часу, що відбувалися на терито-
рії України в 1943–1944 рр. Однак, незважаючи на певні досягнення в 
едиційно-археографічній роботі, надбанням громадськості та наукової 
спільноти стала лише невелика частина заархівованої документалістики. 
Саме тому необхідно оперативно поставити нові археографічні завдання, 
виконання яких сприятиме подальшому документальному висвітленню 
проблеми. Нові видання різнопланових документальних збірників із 
різних актуальних питань “визвольної” тематики сприятимуть уведен-
ню в науково-комунікаційний простір цінного матеріалу та порушенню 
низки важливих історіографічних проблем теоретико-методологічного 
й подієво-фактуального характеру. А, власне, дієве налагодження само-
го евристичного, камерального та едиційного інструментарію археогра-
фії має відбуватися в тісному взаємозв’язку з прогресивними досягнен-
нями історичного джерелознавства та історіописання.

1 Боротьба трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбни-
ків. 1941–1944. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Ш. Смоляр, А. Яро-
шенко. – Львів, 1949. – 233 с.; В боях за освобождение Черниговщины. Подбор-
ка документов / Сост. И. И. Фастовская и др. – Чернигов, 1975. – 76 с.; Волинь 
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війни (1941–1945 рр.). Збірник документів і матеріалів / Упоряд. : М. Л. Ба-
бій та ін. – Одеса, 1971. – 308 с.; Днепропетровская область в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945. Сборник документов и 
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са в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник документов 
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Документальна спадщина вченого сформувалася впродовж його 
довгого (96 років), цікавого, насиченого яскравими подіями і значними 
звершеннями життя. 

Петро Тимофійович Тронько народився 12 липня 1915 р. у с. Забро-
ди, тепер Богодухівського району Харківської області. Першим фахом, 
який обрав собі молодий Петро, був педагогічний. Він навчався на вчи-
тельських курсах у м. Богодухів, після закінчення яких працював учи-
телем суспільствознавства й української літератури семирічної школи 
(1932–1934) та помічником директора училища механізаторських ка-
дрів (1934–1935) у с. Кленове Богодухівського району. У 1935–1936 рр. 
працював у Лебедині помічником директора школи сільськогосподар-
ського учнівства з виховної роботи, а у 1937 р. – заступником директо-
ра та директором дитячого будинку.

Ще до початку Другої світової війни Петро Тимофійович устиг 
отримати військову підготовку, у 1936–1937 рр. навчався у військовій 
школі морських льотчиків у м. Єйськ Краснодарського краю. Упродовж 
липня 1941 р. – жовтня 1943 р. він перебував у діючій армії у складі 
військ Південно-Західного, Сталінградського, Південного та 4-го Укра-
їнського фронтів. 

Після закінчення війни П. Т. Тронько отримав третю і, мабуть, ви-
рішальну у своєму житті професію – історика. У 1948 р. він з відзнакою 
закінчив історичний факультет Київського державного університету 
імені Т. Г. Шевченка (далі КДУ) й у 1948–1951 рр. навчався в аспіран-
турі Академії суспільних наук у Москві. У 1951 р. йому присуджено 
науковий ступінь кандидата, згодом, у 1968 р., – доктора історичних 
наук. 

Повернувшись до Києва у 1951 р., П. Т. Тронько очолив відділ на-
уки і вузів Київського обкому КП(б)У, а впрдовж 1952–1960 рр. пра-
цював секретарем Київського обкому партії. У 1960–1961 рр. ученого 
було призначено завідувачем відділу пропаганди та агітації ЦК Ком-
партії України.

З березня 1978 р. П. Т. Тронько працював заступником Голови 
Ради Міністрів УРСР. Перебуваючи на цій посаді 17 років, він опіку-
вався проблемами культури, освіти та охорони здоров’я. Відомий іс-
торик також був депутатом дев’яти скликань Верховної Ради УРСР, де 
займався правовими питаннями у галузі охорони історико-культурної 
та мовної спадщини.

Роботу у державних органах П. Т. Тронько вдало поєднував з на-
уковою діяльністю. У 1978 р. йому присвоєно звання академіка АН 
УРСР за спеціальністю “історія СРСР”, упродовж 1978–1979 рр. він 
обіймав посаду віце-президента АН УРСР. З 1979 р. основним місцем 
роботи вченого став Інститут історії України НАН України, у якому 
він працював на посадах завідувача відділу історико-краєзнавчих дослі-
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джень (1979–1988), радника при дирекції Інституту, керівника проблем-
ної групи з розробки питань теорії і практики історичного краєзнавства 
(1988–1993), завідувача відділу регіональних проблем історії України 
(1993–2011). У 1992 р. Петро Тимофійович очолив Інститут української 
книги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

П. Т. Тронько проводив активну науково-організаційну та гро-
мадську діяльність, спрямовану на розвиток пам’яткоохоронної спра-
ви в Україні, очолював правління Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури (далі – УТОПІК) (1967–1988), Всеукра-
їнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної 
спадщини імені Олеся Гончара (1996–2011), був членом президії Укра-
їнського фонду культури (з 1991), віце-президентом Ліги історичних 
міст України (з 1995), першим віце-президентом Української академії 
історичних наук (з 1999). У 1995–2001 рр. П. Т. Тронько очолював 
Комісію з питань відтворення видатних пам’яток історії та культури 
при Президентові України, а упродовж 1996–2000 рр. був позаштатним 
радником Президента України з питань історико-культурної спадщини. 
Петро Тимофійович стояв біля витоків та був активним провідником 
сучасного краєзнавчого руху в Україні, з 1990 р. очолював Всеукраїн-
ську спілку краєзнавців.

Важко визначити масштабність видавничої діяльності П. Т. Тронь-
ка для розвитку вітчизняної історичної науки. Вчений ініціював і брав 
активну участь у підготовці та виданні багатотомної “Історії міст і сіл 
Української РСР”, за створення якої учений удостоєний державної пре-
мії СРСР у галузі науки і техніки (1976); очолював Головну редколегію 
багатотомної науково-документальної серії книг “Реабілітовані історі-
єю” (з 1992); був членом редколегії багатотомної “Історії Української 
РСР” (з 1978), заступником головного редактора “Історії Академії наук 
Української РСР” (1978 р.), членом Головної редакційної Ради бага-
тотомної “Історії СРСР” (1979 р.), членом Головної редколегії “Зводу 
пам’яток історії та культури України” (1992) тощо.

Діяльність Петра Тимофійовича знайшла належне пошанування 
серед наукової спільноти та широкої громадськості в Україні і за кор-
доном. Його було обрано почесним членом Української академії архі-
тектури та почесним академіком Міжнародної кадрової академії, по-
чесним доктором і професором 12 вищих навчальних закладів України, 
почесним громадянином Харківської області, Богодухівського району 
Харківської області, міст Богодухів, Лебедин, Переяслав-Хмельниць-
кий, Канів, Харків, Київ і Кам’янець-Подільський.

Життя П. Т. Тронька обірвалось 12 вересня 2011 р. Похований на 
Байковому кладовищі.

В Інституті архівознавства Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського сформовано особовий архівний фонд № 429 “Тронь-
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ко Петро Тимофійович (12.07.1915–12.09.2011) – академік НАН України 
за спеціальністю “історія СРСР” (1978), віце-президент НАН Украї-
ни (1978–1979)”, до якого увійшли 904 справи за 1908−2013 рр., що 
склали шість описів фонду: 1. Наукові праці, робочі та ілюстративні 
матеріали (171 справа за 1932–2010 рр.). 2. Біографічні документи та 
документи про вченого (63 справи за 1930−2013 рр.). 3. Документи з 
діяльності (299 справ за 1938−2011 рр.). 4. Листування (96 справ за 
1959–2009 рр.). 5. Фотодокументи (159 справ за 1908−2010 рр.). 6. До-
кументи, зібрані вченим (116 справ за 1925–2012 рр.).

У фонді представлені документи, де зафіксовано основні віхи жит-
тєпису П. Т. Тронька: автобіографія, біографічні довідки, характеристи-
ки, довідки про наукову і громадську діяльність, диплом про закінчен-
ня історичного факультету КДУ, документи щодо захисту докторської 
дисертації, документи про присудження Державної премії СРСР у га-
лузі науки і техніки за створення праці “Історія міст і сіл Української 
РСР”, документи про висунення і обрання вченого до складу дійсних 
членів АН УРСР за спеціальністю “історія СРСР”, нагородний лист на 
присвоєння П. Т. Троньку почесного звання “Заслужений діяч науки і 
техніки Української РСР”.

У фонді зберігаються спогади П. Т. Тронька про участь у роботі 
Народних Зборів Західної України у 1939 р., а також посвідчення та 
мандат депутата Народних Зборів Західної України, наказ про звіль-
нення П. Т. Тронька з лав Червоної Армії у зв’язку з переведенням його 
на державну роботу (1943) і мандат делегата установчої конференції 
Всесвітньої федерації демократичної молоді у Лондоні (1945). 

Значний масив складають документи про нагородження П. Т. Тронь-
ка державними нагородами та громадськими відзнаками, зокрема, ор-
деном “Держави” з присвоєнням звання “Герой України” (2000), ор-
денами “Князя Ярослава Мудрого” V ступеня (2005), “За заслуги” ІІІ 
ступеня (1995), “Богдана Хмельницького” ІІІ (1997) і ІІ (1999) ступеня 
тощо, а також почесними грамотами і преміями. У фонді містяться указ 
Президента України про нагородження П. Т. Тронька Почесною відзна-
кою Президента України, наказ Міністерства освіти і науки України 
про нагородження вченого нагрудним знаком “Відмінник освіти Укра-
їни”, диплом Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток 
історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, документи про 
нагородження П. Т. Тронька подякою міжнародного Клубу пошани 
визначних осіб, подяки від Українського Реріхівського товариства та 
інших організацій і установ. Відклалися документи про присвоєння 
П. Т. Троньку звання “Почесний громадянин міста Богодухова” та ви-
тяг із протоколу засідання вченої ради Полтавського державного педа-
гогічного інституту імені В. Г. Короленка про присвоєння П. Т. Тронь-
ку почесного звання професора інституту. 
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Серед біографічних документів уміщено інтерв’ю із П. Т. Тронь-
ком “Незламність” (“Молода гвардія”, 1969) та “Петро Тронько: назвати 
всіх поіменно”, що вийшло на шпальтах часопису “Український тиж-
день” у 2008 р., а також план-проспект до книги спогадів П. Т. Тронька 
“Від 1947 р. – до сьогодення”.

У фонді зберігаються вітальні адреси з нагоди ювілеїв П. Т. Тронь-
ка та документи щодо організації урочистостей, присвячених святку-
ванню 70-, 80-, 85-, 90-, 95-річчя від дня народження академіка, щодо 
висловлення співчуття у зв’язку зі смертю вченого та про увічнення 
його пам’яті.

Відомості про видатного історика репрезентують статті О. П. Ре-
єнта і О. Г. Сущенко, інтерв’ю, яке у 2013 р. надала часопису “Факти” 
його донька Л. П. Тронько, твір про П. Т. Тронька, підготовлений ви-
пускницею школи с. Кленове М. В. Сутуріною для творчого конкурсу 
“Наші славетні земляки”. У фонді відклалися документи щодо підго-
товки книги про фондоутворювача – “П. Т. Тронько – невтомний до-
бротворець” та робочі матеріали до книги “З любов’ю до рідного краю 
(до 80-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька)”, а також списки 
рецензій на книгу П. Т. Тронька “Подвиг твоїх батьків”, публікацій про 
вченого у газетах і журналах за 2000 р., список літератури до бібліогра-
фічного довідника праць історика та ін.

П. Т. Тронько є автором понад 600 наукових праць, у тому числі 
17 монографій, що стосуються історії Другої світової війни та пово-
єнної відбудови, історичного краєзнавства, проблем охорони пам’яток 
історії та культури України. У фонді представлено п’ять монографій 
ученого (“Комсомольское подполье Советской Украины в борьбе про-
тив гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны” 
(1956), “Подвиг твоїх батьків. З історії боротьби комсомольців і молоді 
Радянської України проти німецько-фашистських загарбників у період 
Великої вітчизняної війни 1941–1945 рр.” (видання українською мовою 
1968 р. та російською мовою 1970 р.), “Летопись дружбы и братства 
(Из опыта создания “Истории городов и сел Украинской ССР в 26-ти 
томах на общественных началах)”” (1981), “Розповіді про безсмертний 
подвиг” (співавтор – О. Т. Губко, 1987), розділи, анотації та плани-
проспекти до чотирнадцяти індивідуальних та колективних монографій 
П. Т. Тронька, чотири його брошури (“Сто тысяч авторов (Опыт со-
здания “Истории городов и сел УССР” в 26 томах, на общественных 
началах)” (1976–1978), “Методические рекомендации для подготов-
ки томов “Свода памятников истории и культуры народов СССР” по 
Украинской ССР” (співавтор – В. І. Тимофієнко, 1981), “Памятники 
боевого братства народов СССР на Украине” (співавтор – Г. І. Сере-
бряков, 1988), “Краєзнавство у відродженні духовності та культури: 
досвід, проблеми, перспективи” (1994), нарис “Безсмертя юних” (1958), 
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два збірники нарисів (“Нариси з пам’яткознавства. В бронзі, граніті, у 
наших серцях” [1985] і “Спадщина віків (Нариси з пам’яткознавства)” 
(1985–1992), 35 статей як надрукованих у наукових журналах і періо-
дичній пресі, так і неопублікованих (“Дослідження і збереження істо-
ричних міст і сіл, як один з напрямків розвитку краєзнавства” (1984), 
“Актуальные вопросы краеведения” (1986), “Дослідження і увічнення 
пам’ятних місць, пов’язаних з історією українського козацтва” (1991), 
“Роль краєзнавства у відродженні духовності, культури, багатовікових 
традицій українського народу” (1994) та ін.); 27 наукових доповідей, 6 
тез доповідей, 3 праці за науковою редакцією П. Т. Тронька, а також 
зауваження, відгуки й рецензії П. Т. Тронька на праці інших учених та 
відгуки на дисертації М. О. Багмета, Г. В. Бондаренка, Т. І. Ківшар та 
Г. І. Ковальчук.

В особовому фонді П. Т. Тронька вміщено й робочі матеріали до 
його наукових праць – це виписки з архівних документів, списки літе-
ратури та робочі матеріали з наукових тем, розробкою яких займався 
вчений. Серед документів є ілюстративні матеріали до наукових праць 
П. Т. Тронька, зокрема негативи, фотознімки та діапозитиви до ґрун-
товної неопублікованої праці про села України, знищені у роки Другої 
світової війни – “Відроджені з попелу” (1985), до інших праць історика 
про Другу світову війну, до каталога-довідника “Памятники истории и 
культуры Украинской ССР” (1987), редактором та співавтором якого 
він був, та ін.

В архівному фонді П. Т. Тронька широко представлені документи з 
діяльності вченого, що висвітлюють науково-організаційну, видавничу 
й редакційну, державну і громадську діяльність вченого, його роботу в 
галузі охорони і відтворення пам’яток культурної спадщини та з розви-
тку історичного краєзнавства.

Документи з науково-організаційної діяльності історика розкрива-
ють участь ученого у роботі вітчизняних наукових установ та міжна-
родних наукових комісій та комітетів. Так, до фонду увійшли доку-
менти про діяльність П. Т. Тронька як академіка та віце-президента 
НАН України, завідувача відділу регіональних проблем історії України 
Інституту історії України НАН України, директора Інституту україн-
ської книги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
та першого віце-президента Української академії історичних наук, про 
його роботу у різних комісіях, секціях і наукових радах АН УРСР і 
АН СРСР, а також участь у республіканських і всесоюзних наукових 
конференціях, конгресах, симпозіумах. У фонді знаходяться докумен-
ти щодо ініціювання П. Т. Троньком створення Незалежного інституту 
краєзнавчих досліджень при Президії АН України та Всеукраїнській 
спілці краєзнавців, вміщено виступи вченого перед викладачами і сту-
дентами вищих навчальних закладів України та документи про його 
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роботу з аспірантами і докторантами (П. Т. Троньком підготовлено 20 
кандидатів і 6 докторів наук). 

Міжнародну науково-організаційну діяльність П. Т. Тронька ре-
презентують документи про діяльність науковця як члена, віце-пре-
зидента (з 1979) і в. о. президента Міжнародного комітету славістів 
(1982–1983), його роботу як голови Оргкомітету з проведення ІХ Між-
народного з’їзду славістів у Києві у 1983 р., про діяльність П. Т. Тронь-
ка як співголови Комісії істориків СРСР–ЧССР (1979–1988) і участь 
ученого у наукових конференціях Комісії істориків СРСР і НДР та ін-
ших міжнародних наукових конференціях.

У фонді містяться документи, що відображають діяльність 
П. Т. Тронька з охорони і відтворення пам’яток культурної спадщини: 
про діяльність П. Т. Тронька як члена та голови правління УТОПІК за 
1968−2005 рр., серед яких – документи про участь ученого у з’їздах, 
конференціях і пленумах правління УТОПІК та конференціях облас-
них організацій УТОПІК, його діяльність як голови Всеукраїнського 
фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщи-
ни ім. О. Гончара та як голови Комісії з питань відтворення видатних 
пам’яток історії та культури при Президентові України. 

У фонді зберігаються документи про діяльність П. Т. Тронька як 
члена наглядової ради Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника, з відтворення Успенського собору та Ми-
хайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, щодо розбудови Дер-
жавного історико-культурного заповідника запорізького козацтва на 
о. Хортиця, про участь П. Т. Тронька у створені та організації діяль-
ності Музею народної архітектури та побуту України та Державного 
історико-архітектурного заповідника у м. Львів тощо.

У фонді широко представлені документи про діяльність П. Т. Тронь-
ка щодо збереження окремих пам’яток історії, культури та архітекту-
ри України, зокрема, у таких містах, як: Київ, Львів, Черкаси, Чернігів 
тощо – відклалися документи про діяльність науковця з охорони і від-
творення пам’яток історії та культури м. Немирів (Вінницька обл.), про 
його участь у відтворенні пам’ятки “Невицький замок” на Закарпатті 
та ін.

Значна роль належить П. Т. Троньку й у розвитку історичного краєз-
навства в Україні. У фонді містяться документи про діяльність науков-
ця як голови правління Всеукраїнської спілки краєзнавців та члена 
Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства, про участь в 
організації та проведенні з’їздів Всеукраїнської спілки краєзнавців, Рес-
публіканських конференцій з історичного краєзнавства та І Всесоюзної 
наукової конференції з історичного краєзнавства у м. Полтава (1987).

У фонді вміщено документи про діяльність П. Т. Тронька з розроб-
ки нормативно-правових актів з підтримки краєзнавчого руху в Україні 
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та щодо забезпечення виконання заходів Програми розвитку краєзнав-
ства до 2010 р. Також зберігаються документи про участь науковця у 
реалізації програми “Пам’ять втрачених сіл”, щодо підтримки ним про-
грами створення у Києві Пантеону Пам’яті видатних діячів України та 
історико-географічних експедицій “Сто чудес України” та “Мікротопо-
німи України”.

У фонді є документи, що розкривають діяльність П. Т. Тронь-
ка, спрямовану на підтримку роботи районних (міських) організацій 
Всеукраїнської спілки краєзнавців, висвітлюють співпрацю вченого з 
різними краєзнавчими музеями України, Луганським регіональним на-
уково-дослідним центром із проблем історії Донбасу та окремими кра-
єзнавцями. 

Тут представлені доповіді П. Т. Тронька про роль і завдання істо-
рико-краєзнавчих досліджень, його інтерв’ю з проблем історико-кра-
єзнавчих досліджень в Україні. Також є документи про діяльність на-
уковця щодо включення Всеукраїнської спілки краєзнавців до числа 
творчих спілок та надання їй статусу національної. 

У фонді вміщено документи, що досить повно репрезентують ви-
давничу та редакційну діяльність П. Т. Тронька. Зокрема, зберігаються 
документи про участь історика у підготовці та виданні “Історії міст і 
сіл Української РСР”, серед яких – документи про участь ученого у на-
радах, присвячених підготовці багатотомного видання, про діяльність 
П. Т. Тронька як голови його Головної редколегії, щодо висунення цієї 
праці на здобуття Державної премії СРСР, документи щодо ініціюван-
ня ученим підготовки “Енциклопедії “Історії міст і сіл України” та ін. 

Підготовку та видання багатотомної науково-документальної се-
рії книг “Реабілітовані історією” висвітлюють документи про діяль-
ність ученого як голови Головної редколегії цієї серії книг, про роботу 
П. Т. Тронька як члена редакційної колегії журналу “З архівів ВЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ”, про роботу науковця з редагування і підготовки то-
мів різних областей науково-документальної серії книг “Реабілітовані 
історією”, про його участь у презентації видань, підготовлених у ході 
виконання державної програми з підготовки науково-документальної 
серії книг “Реабілітовані історією”.

Видавничу та редакційну діяльність П. Т. Тронька також репрезен-
тують документи про роботу вченого над підготовкою Зводів пам’яток 
історії та культури України та народів СРСР, щодо видання і розповсю-
дження науково-публіцистичного збірника “Репресоване краєзнавство”, 
про участь ученого у підготовці ілюстрованого довідника-збірника “Іс-
торичні міста України”, збірки архівних документів про відносини уря-
ду і громадських організацій України з українсько-канадською грома-
дою, про його діяльність як члена Координаційної ради при Президії 
НАН України зі створення Національного атласу України та ін. 
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Документи з державної та громадської діяльності П. Т. Тронька у 
фонді репрезентують його роботу в органах державної влади, громад-
ську діяльність, участь у міжнародних громадсько-культурних заходах, 
діяльність з підготовки та відзначення ювілеїв видатних діячів історії, 
науки і культури.

До першої групи увійшли документи про роботу П. Т. Тронька в 
ЛКСМУ як помічника начальника політвідділу 8-ї повітряної армії, 
депутата Верховної Ради УРСР та заступника голови Ради Міністрів 
УРСР.

Громадська діяльність П. Т. Тронька відображена у документах 
про його роботу як члена Ради організації ветеранів України, голови 
ради Міжнародної громадської організації “Харківське земляцтво”, 
голови Наглядової ради Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна (далі – ХНУ), почесного громадянина м. Богодухів, 
про участь П. Т. Тронька у громадському та культурно-освітньому 
житті м. Кам’янець-Подільський, про співпрацю вченого з Всеукраїн-
ською громадською організацією “Всеукраїнський інститут воєнної іс-
торії” тощо.

У фонді представлені документи про участь П. Т. Тронька у чис-
ленних міжнародних громадсько-культурних заходах: як керівника де-
легації УРСР на ХХ сесії Генеральної Асамблеї ООН у м. Нью-Йорк 
(США), на Міжнародній виставці “ЕКСПО – 67” у Канаді, під час про-
ведення “Тижня Української РСР” на ВДНГ СРСР у Москві, про робо-
ту з організації та проведення днів української літератури і мистецтва 
в Естонії, Білорусії, Казахстані, Туркменії, Росії, Чехословаччині, а та-
кож з організації та проведення днів білоруської, польської, чехосло-
вацької культури в Україні.

Окрему групу у фонді складають документи про діяльність 
П. Т. Тронька з підготовки та відзначення ювілеїв Г. С. Сковороди, 
Д. І. Яворницького, М. В. Лисенка, Б. Д. Грекова та інших видатних 
діячів науки і культури.

Епістолярну спадщину видатного історика у фонді складають 96 
справ за 1959–2009 рр. загальною кількістю 216 документів. Тема-
тика листування перекликається з основними напрямками діяльності 
П. Т. Тронька як науковця та громадсько-політичного діяча. У листах 
обговорюються актуальні питання історії України у Другій світовій 
війні, охорони і відтворення пам’яток культурної спадщини України, 
розвитку історичного краєзнавства, славістики тощо.

Серед адресатів П. Т. Тронька − відомі вчені, громадські та полі-
тичні діячі: президент АН СРСР А. П. Александров, почесний дирек-
тор Інституту проблем міцності АН УРСР Г. С. Писаренко, директор 
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН України, державний 
радник України з питань гуманітарної політики М. Г. Жулинський, го-
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лова Адміністрації Президента України В. М. Литвин, державні діячі 
Л. І. Брежнєв, В. В. Щербицький, В. А. Івашко, М. А. Славов, спів-
робітники болгарського Національного військово-історичного музею 
М. Калонкін і Ж. Г. Стойнова та ін.

Серед кореспондентів П. Т. Тронька − видатні вчені, зокрема пре-
зидент АН УРСР Б. Є. Патон, віце-президент АН УРСР В. І. Трефілов, 
академік-секретар Відділення історії АН СРСР, голова Національного 
комітету істориків СРСР В. М. Хвостов, голова Археографічної комісії 
РАН та Спілки краєзнавців Росії С. О. Шмідт; провідні працівники вищої 
школи України: директор наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка В. С. Прокопчук, де-
кан історичного факультету Херсонського державного університету 
Є. Г. Сінкевич, завідувач кафедри філософії і політології Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди І. П. Стогній, професори І. В. Кічий, А. М. Подолинний та 
ін.; іноземні вчені Р. Х. Амінова та М. І. Мольнар.

У фонді представлено листи до П. Т. Тронька відомих діячів мис-
тецтв: М. І. Головащенка, М. Ф. Гораніної, М. В. Іванюка, А. А. Карна-
беда, О. О. Силина, Ф. М. Согояна; політичних діячів: міністра закор-
донних справ України А. М. Зленка, голови Служби безпеки України 
В. О. Наливайченка; очільників громадських організацій: М. О. Кор-
жа, Ф. П. Лещенка, Б. М. Сахна, А. Л. Сокульського, В. М. Халець-
кого; провідних представників краєзнавчого та пам’яткоохоронного 
руху: А. К. Багінського, Т. М. Безрукової, В. Білокура, С. Борейчука, 
О. І. Бренчука, П. Є. Гайворонського, Л. П. Гребенюка, О. Заводного, 
С. М. Кириченка, М. П. Киценка та його вдови П. Киценко, Р. В. Ко-
ченевської, Т. М. Курінної, В. Матвієнко, С. Гудемчук, М. Коваль, 
І. З. Онищенка, В. Г. Пархоменка, В. І. Подова, В. І. Пономаренка, 
В. М. Пугла, С. Д. Рев’якіна, М. М. Рябченка, В. П. Скорика, Ф. П. Спи-
ридонова, І. А. Стасюка.

Тут є листи до П. Т. Тронька родичів відомих осіб: Н. Алексєє-
вої – родички академіка АН СРСР, голови Радянського комітету сла-
вістів при АН СРСР М. П. Алексєєва, М. Георгієвої – вдови видат-
ного болгарського вченого-мовознавця, академіка БАН В. І. Георгієва, 
Є. М. Кирпонос – дочки героя Радянського Союзу, генерал-полковника, 
командувача Південно-Західного фронту М. П. Кирпоноса, В. І. Сос-
ніна – брата Героя Радянського Союзу Н. І. Сосніної.

Значний інтерес представляють численні фотодокументи, що в осо-
бовому архівному фонді П. Т. Тронька поділяються на: 1) фотодоку-
менти вченого; 2) фотодокументи його родичів; 3) фотодокументи, зі-
брані фондоутворювачем.

До першої групи фотодокументів увійшли світлини, на яких зобра-
жено П. Т. Тронька у довоєнний період, зокрема, учнем третьої семи-
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річної трудової школи імені Б. Д. Грінченка у м. Богодухів, під час 
роботи в семирічній школі у с. Кленове Богодухівського району, Ле-
бединській школі сільськогосподарського учнівства й Лебединському 
дитячому будинку та під час навчання у школі морських льотчиків 
у м. Єйськ Краснодарського краю. На фотознімках зафіксовані пер-
ші кроки громадської діяльності П. Т. Тронька, як депутата Кленів-
ської сільської ради, на комсомольській роботі у м. Лебедин і Західній 
Україні.

У фонді зберігаються фотографії П. Т. Тронька воєнних років, 
на яких його зображено під час перебування у діючій армії на Пів-
денно-Західному, Сталінградському, Південному та 4-му Українсько-
му фронтах у 1941−1943 рр. Фотодокументи висвітлюють діяльність 
П. Т. Тронька як одного з лідерів комсомольського руху на Україні під 
час Другої світової війни та у перші повоєнні роки: діяча зображено 
під час роботи молодіжних форумів у Києві та Москві, на установчій 
конференції Всесвітньої федерації демократичної молоді у Лондоні, під 
час його поїздки у складі комсомольської делегації СРСР до Болгарії, 
під час зустрічей з Героями Радянського Союзу та югославською мо-
лоддю тощо. Тут є фотографії, на яких зафіксовано П. Т. Тронька під 
час навчання у КДУ та в Академії суспільних наук у Москві. 

Фотодокументи відображають державницьку діяльність 
П. Т. Тронька. Так, на фотознімках зображено діяча на різних офіційних 
і урочистих заходах, під час роботи Верховної Ради УРСР, зустрічей із 
трудовими колективами різних підприємств і установ, під час візиту 
до Києва М. С. Хрущова у 1959 р. та зустрічей з іноземними делега-
ціями, перебування у складі українських урядових делегацій на Днях 
науки України та Днях УРСР на ВДНГ у Москві, на ХХ сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, під час проведення Днів літератури і 
мистецтва УРСР у Чехословаччині, перебування на Днях літератури і 
мистецтв УРСР в Естонії, у колі українських громадсько-культурними 
діячів під час проведення Днів білоруської культури в УРСР, відвід-
ування Німеччини і Канади тощо.

На світлинах зафіксовано П. Т. Тронька у колі державних і громад-
ських діячів, у тому числі М. С. Хрущова, П. Ю. Шелеста, В. В. Щер-
бицького, І. С. Грушецького, О. П. Ляшка, В. С. Шевченко, О. Дуб-
чека, Г. А. Алієва та ін., разом із двічі Героями Радянського Союзу 
С. А. Ковпаком і О. Ф. Федоровим, під час зустрічей із льотчиками-
космонавтами Г. Т. Береговим і П. Р. Поповичем тощо. У фонді є фото-
графії, на яких голова Президії Верховної Ради УРСР Д. С. Коротченко 
вручає П. Т. Троньку орден Трудового Червоного Прапора.

Фотодокументи широко репрезентують науково-організаційну та 
громадсько-культурну діяльність П. Т. Тронька. Зокрема, у фонді міс-
тяться світлини, на яких П. Т. Тронько разом з доктором філологічних 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 177

наук, професором Ю. С. Степановим, академіком АН СРСР М. П. Алєк-
сєєвим, академіком АН УРСР І. К. Білодідом на засіданні Організацій-
ного комітету з підготовки ІХ Міжнародного з’їзду славістів у Києві, 
під час засідань на наукових конференціях, з’їздах і конгресах, у тому 
числі під час виступу на Всесоюзній науковій конференції “Про до-
свід написання історії міст і сіл в СРСР”, під час роботи ІХ Міжна-
родного конгресу геронтологів у Києві, у президії ІХ Всеукраїнської 
конференції з історичного краєзнавства у м. Дніпропетровськ, на іс-
торико-краєзнавчій конференції у м. Новгород-Сіверський тощо. Серед 
документів зберігається малюнок художника П. Лошака, який зобразив 
П. Т. Тронька під час засідання Бюро Президії НАН України.

У фонді представлені фотознімки, на яких П. Т. Тронька зображено 
під час спілкування з Президентом АН УРСР, академіком АН УРСР і 
АН СРСР О. В. Палладіним, у колі академіків АН УРСР В. М. Глуш-
кова, Ф. Д. Овчаренка, А. Д. Скаби, В. І. Шинкарука, А. Ф. Прихотько, 
чл.-кор. АН УРСР Г. С. Писаренка, разом з академіками НАН України 
Л. О. Губерським і П. П. Толочком, а також з академіками АН СРСР 
М. П. Алексєєвим, О. Ф. Бєловим, П. М. Поспєловим, Б. О. Рибаковим 
і академіком АМН СРСР Д. Ф. Чеботарьовим. Низка фотодокументів 
висвітлює співпрацю П. Т. Тронька із вченими Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна (далі − ХНУ), на яких він разом 
з ректорами університету В. А. Свичем і В. С. Багіровим, деканом іс-
торичного факультету ХНУ С. І. Пороховим, професорами В. В. Алек-
сандровим, Ю. В. Холіним та ін.

Відклалися фотодокументи, на яких П. Т. Тронько у колі співро-
бітників відділу регіональних проблем історії України Інституту істо-
рії України НАН України, серед членів УТОПІК, з головою Львівської 
обласної організації УТОПІК І. А. Кудіним на конференції Львівської 
обласної організації УТОПІК. 

На фотознімках зафіксовано видатного історика під час відкриття 
музею-садиби І. П. Котляревського у Полтаві, пам’ятника командиру 
Путивльського партизанського загону, згодом 1-ї Української дивізії, 
генералу-майору С. А. Ковпаку, пам’ятника Лесі Українці та пам’ятки 
оборонної архітектури Київської Русі “Золоті ворота” у Києві, на уро-
чистих заходах, присвячених відкриттю Республіканського будинку 
кіно у Києві, а також на урочистих заходах з нагоди 250-річчя від дня 
народження Г. С. Сковороди.

На світлинах, що зберігаються у фонді, зображено П. Т. Тронь-
ка під час зустрічей із скульпторами, народним художником СРСР, 
академіком і віце-президентом АН СРСР Є. В. Вучетичем і народним 
художником УРСР Г. Н. Кальченко, відомим українським істориком 
і культурологом М. І. Сікорським, письменниками і громадськими 
діячами Ю. О. Збанацьким, О. Т. Гончаром і П. І. Кравчуком, поета-
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ми В. Я. Бровченком, В. Р. Коломійцем і П. І. Вольвачем, акторами 
Г. Г. Яблонською та Б. П Чирковим, співаками, народними артистами 
України Д. М. Гнатюком і С. М. Ротару.

Серед документів є світлини, на яких зафіксовано П. Т. Тронька 
під час відвідувань Державного музею народної архітектури та побуту 
України у Пирогово, хати-музею українського письменника і кіноре-
жисера О. П. Довженка у Сосниці, літературно-меморіального музею 
Т. Г. Шевченка у с. Шевченкове, меморіальних комплексів на честь 
воїнів Другої світової війни на Донбасі, у тому числі Савур-могили, 
під час перебування у містах Батурин і Переяслав-Хмельницький, Кор-
сунь-Шевченківському державному історико-культурному заповідни-
ку, у дендрологічному заповіднику “Тростянець” тощо.

У фонді зберігаються фотодокументи, на яких зображено 
П. Т. Тронька під час святкування його 90-річчя, у колі рідних і друзів, 
зокрема, з матір’ю Є. О. Тронько, дружиною В. І. Тронько, донькою 
Л. П. Тронько, братом Д. Т. Троньком, сестрою Г. Т. Тронько, а також 
під час відпочинку у Криму, на Кавказі, у Пущі-Водиці, на дачі у Кон-
ча-Заспі, під час полювання та під час прийому гостей у власній оселі.

Окремо виділено фотодокументи родичів П. Т. Тронька, на яких 
зображено його дідусів і бабусь − Федора Микитовича і Марію Іванів-
ну Троньків та Олексія Кузьмича і Горпину Фадеївну Ляшенків, матір 
Євдокію Олексіївну, дружину Валентину Іванівну, доньку Ларису Пе-
трівну, брата Дмитра Тимофійовича Троньків у колі рідних і друзів. 

До особового фонду Д. Т. Тронька увійшли фотодокументи, зібрані 
ним упродовж 1937−2001 рр. Значну їх частину складають фотознімки 
фронтових командирів і товаришів П. Т. Тронька, серед яких командир 
8-ї повітряної армії, двічі Герой Радянського Союзу Т. Т. Хрюкін, ко-
мандир 9-го гвардійського авіаційного полку винищувачів, Герой Ра-
дянського Союзу Л. Л. Шестаков, начальник штабу 9-го гвардійського 
авіаційного полку винищувачів В. С. Нікітін, льотчик-винищувач, Ге-
рой Радянського Союзу Л. В. Литвак та ін. Серед фотодокументів на 
воєнну тематику виділимо світлини, на яких зображено М. С. Хрущова 
і Г. К. Жукова під час зустрічей з киянами у день визволення Києва від 
німецьких окупантів. На інших фотознімках розділу зображено друзів 
та знайомих П. Т. Тронька, у тому числі родину Гуськових, у яких під 
час евакуації мешкала сім’я Троньків. Тут є фотоальбом, що містить 
світлини садиби “Качанівка” та фотографії із зображенням археологіч-
них досліджень на території Київського державного історичного музею

Останній опис фонду склали документи, зібрані вченим упродовж 
1925–2012 рр., котрі поділяємо на: 1) наукові праці та літературні тво-
ри діячів науки і культури; 2) дарчі написи різних осіб П. Т. Троньку; 
3) документи різних осіб, зібрані П. Т. Троньком; 4) документи про 
діяльність різних товариств, установ та організацій; 5) історичні доку-
менти та колекції документів. 
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Так, серед наукових праць та літературних творів, зібраних 
П. Т. Троньком, у фонді вміщено наукові та публіцистичні праці видат-
них учених, академіків АН СРСР Д. С. Лихачова та Б. А. Рибакова, ака-
деміка АН УРСР Ю. Ю. Кондуфора, члена-кореспондента Української 
академії історичних наук В. С. Прокопчука, докторів наук Н. Т. Кос-
тюк, І. Д. Назаренка, В. М. Нем’ятого, В. П. Самойловича, Ф. Г. Тур-
ченка, відомого громадського діяча, поета Б. І. Олійника, заслуженого 
архітектора України О. О. Силина та ін. Окрім цього, є підготовлені 
колективами авторів посібник для народних університетів “Бесценные 
сокровища народа” та короткий довідник “Нелегальные партийные 
органы и партизанские формирования Украины в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1944”, кандидатська дисертація Л. М. Даценко й 
докторська дисертація Л. Д. Федорової, літературні твори З. П. Двоскі-
на, І. В. Валька, В. О. Речмедіна та заслуженого артиста УРСР, співака 
П. С. Колесника. Тут представлено документи з історії видання праць 
“Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Мол-
давії”, “Завидная судьба” (про історію Черкаського машинобудівного 
заводу імені Г. І. Петровського) та ін. В окремі справи виділено біо-
бібліографічні покажчики праць академіка ВУАН М. С. Грушевського, 
академіка АН УРСР Д. І. Яворницького, професорів В. І. Стрельського 
та Дж. Сіммонса, праці з теми “Сталінградська битва”, статті з проблем 
краєзнавства, автореферати дисертацій та літературні твори різних осіб.

У фонді є дарчі написи П. Т. Троньку на сторінках книг, брошур та 
статей від заступника головного редактора Українського історичного 
журналу М. В. Коваля, наукового співробітника Кіровоградського кра-
єзнавчого музею П. М. Кизименка, завідувача групи давньоруської лі-
тератури Інституту світової літератури імені О. М. Горького АН СРСР 
А. М. Робінсона, зарубіжних учених – професорів М. Д. Бечварова та 
З. Кумпфа, відомого журналіста І. А. Білоконя, поета М. Самка, сім’ї 
Героя Радянського Союзу, генерал-полковника, командувача Південно-
Західного фронту М. П. Кирпоноса. 

В особовому фонді П. Т. Тронька відклалися окремі особові до-
кументи та листування видатних учених: академіків НАН України 
М. Г. Жулинського, В. А. Смолія, П. П. Толочка, члена-кореспонден-
та АН УРСР П. С. Соханя, академіка Української академії аграрних 
наук Ф. Т. Моргуна, дійсного члена Української вільної академії наук 
Т. Геврика; військових та громадсько-політичних діячів: двічі Героя 
Радянського Союзу, генерал-майора С. А. Ковпака, Героя Радянсько-
го Союзу, гвардії старшого лейтенанта В. Ю. Бондаренка, академіка 
АН СРСР, Героя Соціалістичної Праці письменника О. Є. Корнійчука, 
поета Б. І. Олійника, Голови Верховної Ради України О. М. Ткачен-
ка, прем’єр-міністра України В. А. Ющенка; онуки народного худож-
ника УРСР Г. П. Світлицького А. М. Прокопчук, а також розміщено 
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документи родичів П. Т. Тронька – дружини В. І. Тронько та доньки 
Л. П. Тронько.

У документах про діяльність різних товариств, установ та організа-
цій, зібраних П. Т. Троньком упродовж 1925–2010 рр., відображена ді-
яльність вітчизняних наукових і культурних інституцій (УТОПІК, Все-
української спілки краєзнавців тощо), висвітлюються їх робота щодо 
реалізації актуальних науково-просвітницьких програм та заходів. 
Зокрема, в архівному фонді зберігаються документи про розгортання 
краєзнавчого руху в Україні, про діяльність таких осередків Всеукраїн-
ської спілки краєзнавців як Сумське обласне історико-краєзнавче това-
риство “Спадщина” та Дунаєвецька районна організація Всеукраїнської 
спілки краєзнавців. 

У фонді представлено документи про організацію пам’яткоохоронної 
справи в Україні та Росії, діяльність УТОПІК, охорону та реконструк-
цію пам’яток історії та архітектури України (Межигірського монасти-
ря, Хрестовоздвиженського монастиря у м. Полтава та ін.), боротьбу 
громадськості проти будівництва Ташлицької ГАЕС у Миколаївській 
області; про створення музеїв просто неба та історико-культурних за-
повідників, зокрема Музею народної архітектури та побуту України, 
Музею з макетами шедеврів української архітектури, а також різних 
меморіальних музеїв.

До фонду увійшли документи про реалізацію державних програм з 
дослідження та увічнення пам’яті про визначні події в історії України, 
зокрема, увічнення подій Другої світової війни та організацію дослі-
дження підпільно-партизанського руху в Україні, проведення у Доне-
цькій області пошукової операції “Згадати всіх поіменно”, вшануван-
ня пам’яті бойового шляху 18-ї армії, відзначення 40-річчя закінчення 
Другої світової війни в Європі, про діяльність Українського комітету 
ветеранів, вшанування пам’яті жертв голодомору 1932–1933 рр. та по-
літичних репресій 1937–1938 рр. в Україні, створення Комісії при Пре-
зиденті Російської Федерації з реабілітації жертв політичних репресій, 
діяльність Міжнародного клубу пошани визначних людей. Окремі до-
кументи представляють реалізацію державної програми зі спорудження 
та підтримання у належному стані пам’ятників в Україні.

У фонді є документи про організацію та проведення ІХ Міжнарод-
ного з’їзду славістів у Києві, відзначення 200-річчя від дня заснування 
ХНУ та інших важливих науково-організаційних заходів, зберігаються 
документи з історії Київського театру імені Івана Франка, а також іс-
торії різних областей, міст, сіл, підприємств та організацій України.

До фонду вміщено зібрані П. Т. Троньком історичні документи та 
колекції документів, що висвітлюють окремі сторінки історії розвитку 
гуманітарних наук в Україні, створення та функціонування ГУЛАГу, 
події Другої світової війни, відклалися довідки про джерела з історії 
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та культури України, а також поштові листівки, зібрані вченим під час 
наукових відряджень до ЧССР, Канади, США та НДР.

Таким чином, особовий архівний фонд академіка НАН України 
П. Т. Тронька, який сформовано в Інституті архівознавства Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, має значну наукову 
цінність і потребує глибокого та всебічного дослідження. У ньому від-
клався значний масив документів, що дає змогу досить повно висвітли-
ти життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, держав-
ного та громадського діяча, розкрити його багатогранну діяльність та 
визначити роль П. Т. Тронька в історії України, розвитку національної 
науки і культури. Особовий архівний фонд П. Т. Тронька також є дже-
рельною базою дослідження діяльності численних вітчизняних науко-
вих, державних і громадських установ та організацій, у яких працював 
або з котрими співпрацював учений. 

The article provides a review of personal archival fond of P.T. Tronko, the 
outstanding Ukrainian scientist-historian, the academician of Academy of Sciences 
of Ukraine, stored at the Archival Institute of Vernadskyi National Library of 
Ukraine.

Key words: P. T. Tronko; the archival fond; the document; the Academy of 
Sciences of Ukraine; the local history; the cultural heritage.
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У ДОКУМЕНТАХ ЦДІАК УКРАЇНИ (1901–1912 рр.)

Подано досі не опубліковані документи з особистого та ділового листу-
вання Т. Г. Лубенця, що характеризують його практичну діяльність на посаді 
директора народних училищ Київської губернії 1901–1912 рр.

Ключові слова: Т. Г. Лубенець; Міністерство народної освіти; директор; 
народні училища; початкова освіта; дошкільна освіта.

Важко переоцінити значення дошкільної та початкової освіти для 
людини. Адже дошкільний вік – це базовий етап фізичного, психіч-
ного та соціального становлення. Саме в цьому віці дитина починає 
розуміти, що таке добро і зло, формуються певні моральні підвалини. 
Здобуваючи початкову освіту, діти отримують перші знання про на-
вколишній світ, навики спілкування та вирішення прикладних завдань. 
У цей період починає формуватися особистість дитини, що підкрес-
лює важливість початкової освіти для суспільства та держави. На жаль, 
нині в Україні дошкільна освіта перебуває в дещо занедбаному стані, 
оскільки вирішуються питання в основному середньої та вищої освіти. 
Це можна вважати проблемою нашого суспільства та держави, адже ще 
в ХVIII ст. видатні педагоги звертали увагу і наголошували на важли-
вості дошкільної та початкової освіти для формування гідних та свідо-
мих громадян. 

У цьому році виповнилося 160 років від дня народження Тимофія 
Григоровича Лубенця – відомого педагога, просвітителя, громадського 
діяча, автора десятків теоретичних та методичних праць, а також під-
ручників для дітей (зокрема найвідоміший його буквар – “Граматка”, 
витримав 8 перевидань). 

Т. Г. Лубенець 30 років працював у системі народної освіти Росій-
ської імперії: пройшов кар’єрними сходинками від простого сільського 
вчителя до директора народних училищ Київської губернії. Однак він 

* Кислівська Катерина Олександрівна – старший науковий співробітник 
відділу використання інформації документів Центрального державного істо-
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не став просто гвинтиком чи механізмом для виконання наказів. Пра-
цюючи у “системі”, Тимофій Григорович бачив усі її недоліки й ак-
тивно розробляв методи удосконалення. Обіймаючи посаду директора 
народних училищ і виконуючи адміністративні обов’язки, він продо-
вжував писати підручники для дітей та дорослих, розробляти теоретич-
ні питання педагогіки, займатися активною громадською діяльністю.

Значну роль у діяльності Т. Г. Лубенця відігравала і його дружи-
на – Наталія Дмитрівна; разом подружжя Лубенців переймалося якіс-
тю вітчизняної освіти, вивчали освітні системи інших країн та доціль-
ність їх використання в своїй країні, створювали освітні громадські 
об’єднання, зокрема заснували єдине на той час Київське товариство 
народних дитячих садків, що ставило за мету створення дошкільних 
навчальних закладів та поширення ідеї необхідності дошкільного ви-
ховання в суспільстві.

Педагогічній діяльності та ідеям Т. Г. Лубенця присвячені праці 
вітчизняних дослідників, зокрема В. Я. Волошиної1, Т. О. Самоплав-
ської2, Н. В. Сафонової3. Документи про діяльність Т. Г. Лубенця на 
посаді директора народних училищ Київської губернії відклалися у 
фонді канцелярії Київського навчального округу (ф. 707); вони разом 
з документами особового фонду Т. Г. Лубенця (ф. 855) демонструють 
результати втілення його педагогічних ідей. 

Документи, що публікуються, характеризують Т. Г. Лубенця як лю-
дину, яка сприяла розширенню мережі освітніх закладів у Київській 
губернії (док. № 6, 8), розуміла значення здорового фізичного розвитку 
та відпочинку для дітей (док. № 9, 10); розкривають ставлення Тимофія 
Григоровича до проблем початкової освіти (док. № 3, 4); показують 
його зацікавленість процесом організації освіти відповідно до європей-
ського зразка (док. № 2, 7).

1 Волошина В. Я. Педагогічна й освітня діяльність Т. Г. Лубенця. – 
Київ : Видавн. центр “Академія”, 1999. – 128 с.; ЇЇ ж. Розвиток активності 
і самостійності учнів на уроках мови // Українська мова і література в шко-
лі. – 1974. – № 2. – С. 49–52; ЇЇ ж. Народний педагог Т. Г. Лубенець // Шлях 
освіти. – 2003. – № 3. – С. 52–54.

2 Самоплавська Т. О. Лубенець Тимофій Григорович // Енциклопедія осві-
ти. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 459–460.; ЇЇ ж. Лубенець Тимофій 
Григорович // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб.  у 2 кн. – 
Кн. 2. – Київ : Либідь, 2005. – С. 69–74.

3 Сафонова Н. В. Особистість вчителя у спадщині корифеїв української 
педагогіки Т. Г. Лубенця та Я. А. Мамонтова // Підготовка вчителя початкової 
школи в умовах нової парадигми освіти: матеріали міжнар. наук. метод. конф., 
1–2 квітня / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – С. 65–67; 
ЇЇ ж. Інноваційна науково-педагогічна думка Т. Г. Лубенця // Науковий ві-
сник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – 
С. 82–88.
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№ 1
1901 р., квітня 20. – Повідомлення попечителя Київського навчального 
округу В. В. Вельямінова-Зернова інспекторові народних училищ 1-го 

району Київської губернії Т. Г. Лубенцю про призначення його на посаду 
директора народних училищ Київської губернії

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 30 истекшего мар-
та за № 20 Вы назначены на должность директора народных училищ Киев-
ской губернии.

Сообщая об этом, в дополнение к предложению от 30 января сего года за 
№ 1324, имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, вступить 
в отправление новых служебных обязанностей, оставить за собою временно 
заведывание училищами 1-го района, впредь до назначения особого инспек-
тора.

Попечитель     В. Вельяминов-Зернов

Правитель канцелярии     [підпис]

ЦДІАК України, ф. 855, оп. 1, спр. 6, арк. 1. Оригінал.

№ 2
[Б. р.], липня 12. – 

Лист Н. Д. Лубенець до чоловіка Т. Г. Лубенця

Милый Тося!
Почему ты теперь так скуп на письма? Неужели и в этом виноваты курсы? 

Грешно тебе из целого дня не подарить мне ½ часа. В иные дни я так сильно 
за тобой скучаю и так хочу тебя видеть, что готова все бросить, сорваться 
с места и лететь. В такие дни твое письмо является большим облегчением. 
Я, как институтка, считаю дни и ожидаю того момента, когда вправе буду 
отсюда уехать, т.е., когда пройдет жаркая пора и не жаль будет везти Тосю в 
город. Хотя здесь все время очень дождливая погода и плохих дней больше, 
чем хороших.

Вчера я была в школе. Здесь не имеют понятия об одноклассной школе, 
состоящей из 3-х групп. Начальная школа имеет шесть классов обязательных 
для каждого1 и еще два дополнительных. Я была в 1-м классе образцового 
школьного дома. Не сумею передать тебе роскошь и изящество постройки, а 
потому купила фотографии этого здания, по которым ты ближе с ним позна-
комишься. Я присутствовала на уроке арифметики и грамоты. Очень ориги-
нален был урок арифметики. В продолжении всего часа дети изучали число 
8. Сначала поочередно упражнялись в его разложении на больших счетах с 
цветными шариками величиною с яблоко вместо наших косточек, а потом 
делали на это же число сложение у себя в тетрадках, только не писали цифры, 
а наклеивали в строчку нужное количество разноцветных бумажных марок, 
причем одно слагаемое было одного цвета, а другое – другого. Такие упраж-
нения ими проделываются каждый раз после устного счета и тетради детей 
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пестрят всевозможными комбинациями цветных кружочков и квадратиков. 
Для маленьких детей это забавно и вместе с тем легко и наглядно. Здесь в 
то же время ясно видна связь детского сада со школой, так как детям дают 
знакомый материал, с которым они уже умеют обращаться и не навязывают 
им сразу скучных “столбиков” Евтушевского2, над которыми ежедневно про-
сиживают подчас наши ученики. 

Хорошо был проведен и урок грамоты: раскладывали слова по звукам, 
читали с доски односложные слова, а потом писали карандашами в тетрадках 
новую букву, выученную ими во время чтения. Учебный год здесь начина-
ется в мае и потому дети еще не умеют читать и писать. Пишут сразу в две 
линейки, без поперечных линий и косым почерком. За уроком дети сидят не-
принужденно, согнувшись, облокотившись и т. д. Учительница очень строга 
и раздражительна, постоянно толкает детей в шеи или стукает по плечам и 
спинам квадратом, но дети перед ней не дрожат. Такое отношение мне ка-
жется необъяснимым! Я не могу совместить строгость с фамильярностью и 
простотой взаимного обращения, а между тем здесь это встречаю везде. Все 
картины для наглядного обучения  и учебные пособия в шкафу, стены же 
украшены гипсовым рельефом Песталоцци3, изображением памятника ему в 
Ивердоне и двумя картинами из детской жизни в голландском вкусе. Количе-
ство детей так велико, что в каждом классе занимаются в две смены, каждая 
по 30 человек: 1-я смена от 8 до 10 ч. утра, а вторая от 10 до 12-ти; то же 
проделывается и после обеда.

К сожалению, в субботу на этой неделе все школы закрываются до 20 ав-
густа, а сегодня и завтра я должна была побывать в детских садах, так что 
пока не успела познакомиться с другими классами, но обязательно сделаю это 
после 20 августа, если еще буду в Цюрихе.

Сегодня была в детском саду (Kirche Fluntern), о котором писала тебе в 
последний раз. Здесь для меня устраивается положительно целое представле-
ние и с особенным удовольствием все объясняется и демонстрируется. Очень 
интересно поставлены подвижные игры с пением и без него. Дети играют 
с удовольствием и оживленно. Совершенно иная картина, чем у нас при 
подвижных играх по Лесгафту4 или Фребелю5! Старшая группа из песку на 
столе устраивала ландшафт с садом; темой для работы была история, расска-
занная учительницей. Эти работы, на мой взгляд, идут здесь менее успешно, 
чем в виденных мною раньше садах: там дети строили совершенно самостоя-
тельно, без всякого вмешательства учительницы, тут же она все время руко-
водила их работой, да и фантазия и индивидуальность их видимо подавлены 
слишком большей дрессировкой и неимоверно строгой дисциплиной. Сама же 
садовница – интересный тип в своем роде. По всему видно, что она очень пре-
дана своему делу. В настоящее время она работает над сборником рассказов 
для детского сада, очень хорошо знакома с его литературой и дала мне се-
годня одну книжку, касающуюся педагогики д[етского] с[ада] для прочтения. 
Во время каникулярных поездок она собирает материал для зимних занятий в 
саду: так она показала мне целый ящик красивых камушков, собранных ею на 
Сен-Готарде6, кусочки мрамора из Италии, различные кустарные игрушки из 
других мест Швейцарии и т. д. Завтра до обеда я опять пойду к ней, а после 
обеда в другой детский сад и это уже будет последний день моих посещений 
до каникул.
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Барышня, приходившая прежде по утрам к Тосе, куда-то исчезла, и мне 
приходится рано встать, одеться самой и одеть Тосю, напоить его какао или 
молоком и успеть до 9-ти часов отвести к Грише, где он и играет с Лелей до 
моего возвращения.

Целую тебя крепко и обнимаю, мой дорогой!

Твоя Тася.

Швейцария. Цюрих.

ЦДІАК України, ф. 855, оп. 1, спр. 11, арк. 1–2 і зв. Оригінал.

1 Підкреслення у тексті.
2  Евтушевський В. А. (1836–1888) – російський педагог, методист-математик. 
3 Песталоцці Й. Г. (1746–1827) – швейцарський педагог. Розвинув ідею поєднання 

навчання з продуктивною працею.
4 Лесгафт П. Ф. (1837–1909) – російський педагог, анатом і лікар; основополож-

ник наукової системи фізичної освіти та лікарсько-педагогічного контролю у фізичній 
культурі.

5 Фребель Ф. В. А. (1782–1852) – німецький педагог, теоретик дошкільного ви-
ховання; розробив теорію гри, зібрав і методично прокоментував рухливі ігри.

6 Сен-Готард – високогірний перевал у Швейцарії.

№ 3
1902 р., вересня 2. – Відношення київського губернатора Ф. Ф. Трепова 

київському, подільському і волинському генерал-губернаторові 
М. І. Драгомирову про підтримку клопотання Товариства сприяння ви-

хованню та захисту дітей щодо призначення грошової допомоги

При представлении моем от 25 мая сего года за № 30771 по поводу хо-
датайства вдовы подполковника Юлии Николаевны Карпинской и др. об 
утверждении проекта устава “1-го Общества народных детских садов г. Ки-
ева”, мною было представлено, между прочим, на благоусмотрение Вашего 
высокопревосходительства, отношение директора народных училищ Киевской 
губернии от 22 мая сего года за № 14102 в котором статский советник Лубе-
нец настаивал на необходимости учреждения на Новом Строении3 в г. Киеве 
нового детского сада, взамен подлежавшего закрытию (ныне уже закрытого) 
детского сада Юлии Карпинской, с переводом из последнего детей в новый 
сад и ходатайствовал об ассигновании на этот предмет пособия.

Ныне правление Киевского Общества содействия воспитанию и защиты 
детей, доводя до моего сведения о предстоящем открытии на Новом Строении 
по Деловой улице, в доме № 6, народного детского сада, в целях устранения 
вредных последствий деятельности детского сада Юлии Карпинской4, про-
сит моего ходатайства о назначении Обществу денежного пособия для более 
успешного осуществления принятой им на себя задачи.

Представляя и это ходатайство на благоусмотрение Вашего высоко-
превосходительства, имею честь присовокупить, что в виду безусловной необ-
ходимости открытия на Новом Строении народного детского сада, в который 
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могли бы быть приняты все дети воспитывавшиеся в детском саду Карпин-
ской, некоторые из которых успели совратиться в штундизм, а также в виду 
трудности предстоящей этому новому учреждению задачи – перевоспитания 
детей в религиозно-нравственном направлении, я, со своей стороны, изложен-
ное выше ходатайство Общества содействия воспитанию и защиты детей на-
хожу заслуживающим уважения.

Губернатор, генерал-лейтенант                  Трепов Ф. Ф.

За правителя канцелярии      [підпис]

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 629, спр. 587, арк. 32 і зв. Оригінал.

1 Документа у справі немає.
2 Документа у справі немає.
3 Історична місцевість у м. Києві. Виникла у 30–40-х рр. ХІХ ст. як земля, виді-

лена для масового переселення жителів з Печерська, викликаного будівництвом Нової 
Печерської фортеці. Охоплює територію навколо сучасних вулиць Антоновича, Сак-
саганського, Великої Васильківської.

4 Ю. Н. Карпинська відкрила без відповідного дозволу дитячий садок у будинку, 
розташованому на вул. Предславинській, 19. Оскільки виявилося, що вдова сповідува-
ла штундизм і до певної міри прищеплювала свої погляди вихованцям, дитячий садок 
був закритий як ідеологічно небезпечний.

№ 4
1909 р., червня 24. – Лист директора народних училищ Київської губернії 

Т. Г. Лубенця до попечителя Київського навчального округу 
П. О. Зілова з проханням підтримати клопотання перед Промисловим 
відділом про виділення Товариству дитячих садків грошової допомоги 

у сумі 600 руб. для розширення школи нянь

Киевское общество народных детских садов по примеру прошлого года 
возбудило ходатайство о выдаче ему на содержание школы нянь ежегодное 
пособие в суме 600 руб. Деятельность Киевского общества народных детских 
садов заслуживает полного поощрения. Содержимая обществом школа нянь в 
настоящее время зарекомендовала себя настолько хорошо, что окончившие в 
ней курс ученицы немедленно получают места в городских и частных детских 
садах и в яслях, содержимых земством. Ученицы школы нянь обыкновенно 
заменяют собою помощниц садовниц и ведут фребелевские занятия, ри-
сование, лепку и шьют для детей платья. Благодаря пособию со стороны 
Промышленного отдела, шитье детского белья и платья поставлено в школе 
нянь очень хорошо.

Поддерживая просьбу Общества народных детских садов, имею честь 
просить Ваше превосходительство не отказать в ходатайстве перед Промыш-
ленным отделом о выдаче обществу пособия в размере 600 руб. для расши-
рения школы нянь. При сем представляются две ведомости, требуемые при 
возбуждении ходатайства о пособии, а также и отчет Общества из которого 
видно его деятельность1.
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Діловодний запис: О возбуждении ходатайства перед Пром[ышленным] 
отд[елом] о выдаче Киев[скому] общ[еству] нар[одных] детск[их] сад[ов] по-
собия в разм[ере] 600 руб. на сод[ержание] школы нянь.

Директор                                                                    Т. Лубенец

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1909), спр. 91 а, арк. 143. Оригінал.

1 Документів у справі немає.

№ 5
1909 р., грудня 26. – Повідомлення директора народних училищ 

Київської губернії Т. Г. Лубенця попечителю Київського 
навчального округу П. О. Зілову про тимчасове припинення 

інспектування училищ через інфекційну хворобу сина.

Долгом считаю почтительнейше донести Вашему Превосходительству, 
что 24-го сего декабря мой ребенок заболел скарлатиной. Приглашенные вра-
чи приняли все меры к изолированию больного. В комнате, где помещается 
больной, двери заперты и заклеены бумагой, устроен отдельный ход и произ-
ведена дезинфекция. Мне разрешено продолжать все свои служебные обязан-
ности, так как я совершенно изолирован и опасности для здоровых не пред-
ставляю. Тем не менее, во избежание нареканий, я, до выздоровления ребенка 
и производства вторичной дезинфекции, училищ посещать не буду.

Директор       Т. Лубенец

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1909), спр. 91 а, арк. 275. Оригінал.

№ 6
1912 р., квітня 16. – Клопотання директора народних училищ Київської 

губернії Т. Г. Лубенця перед попечителем Київського навчального округу 
О. М. Деревицьким про видачу інспектору В. П. Забузькому 

грошової допомоги за виконання обов’язків директора

Инспектор народных училищ г. Киева В. П. Забузский просит меня 
возбудить ходатайство о выдаче ему единовременного денежного пособия. 
Главным мотивом ходатайства он выставляет ту причину, что во время мо-
его отсутствия по делам службы из Киева я, на основании существующих 
установлений, поручал ему исполнение своих обязанностей, как это делается 
в других дирекциях. Особенно частые отлучки мои были в 1909 и 1910 гг., 
когда я осмотрел не только все городские училища, но многие двуклассные 
сельские училища в Киевской губернии, а также и вновь открываемые в тех 
годах земские училища.

Докладывая об этом, имею честь почтительнейше просить Ваше превос-
ходительство исходатайствовать по Вашему усмотрению единовременное по-
собие инспектору народных училищ г. Киева В. П. Забузскому. 
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Діловодний запис: О выдаче инспектору Забузскому пособия за 
ис[полнение] об[язаностей] директора.

Директор       Т. Лубенец

Делопроизводитель     [підпис]

Помітка: Из каких сумм?
Резолюція: Запросить о размерах и об источниках

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1912), спр. 150 б, арк. 47. Оригінал.

№ 7
1912 р., червня 25. – Повідомлення у газеті “Киевская почта” 

про лекцію директора народних училищ Т. Г. Лубенця на тему:
“Народні дитячі садки та їх зв’язок з системою народних шкіл”

Лекция Т. Г. Лубенца. 23 июня в помещении терещенковского учили-
ща директором народных училищ Т. Г. Лубенцом прочитана лекция на тему: 
“О народных детских садах, в связи с системой народных школ”. Лекция 
собрала многолюдную аудиторию. После лекции среди присутствовавших 
народных учителей и учительниц, путем раздачи листков, Т. Г. Лубенцом 
было предложено ответить письменно на следующие вопросы: а) Возможно 
ли при обучении в начальной школе обойтись без наказания? б) Какой школе 
с четырехгодичным курсом следует отдать предпочтение: одногруппной ли 
с одним учителем, или двухгруппной с одним учителем? и в) Возможно ли 
методы и приемы, примененные в народных детских садах, продолжать в на-
чальной школе?

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1912), спр. 150 б, арк. 151. Вирізка з газети.

№ 8
1912 р., вересня 25. – Лист директора народних училищ

Київської губернії Т. Г. Лубенця до попечителя Київського 
навчального округу О. М. Деревицького з відгуком щодо клопотання 

німецьких колоністів про відкриття шкіл у колоніях Марківці 
та Андріївці Радомишльського повіту

С возвращением запросов за № № 30470 и 295821, имею честь почтитель-
нейше доложить Вашему превосходительству, что учреждение евангелическо-
лютеранских школ в немецких колониях – Марковке и Андреевке представля-
ется отвечающим насущной потребности местных жителей-колонистов. Сами 
грамотные, они, естественно, желают видеть и своих детей, по крайней мере, 
грамотными. Посылать их для этой цели в правильно организованную школу 
живущие спорадически, хуторами, колонисты не имеют возможности за даль-
ностью расстояний, а создать у себя эту школу на тех началах материального 
обеспечения, которые требуются от обществ, учреждающих училища, они по 
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своей малочисленности не в состоянии. При таких условиях колонистам при-
ходится довольствоваться устройством школ грамоты не в отдельных здани-
ях, а в молитвенных домах, и не с особыми учителями, а с кистерами общины 
в качестве учителей. Школы подобного типа обыкновенно бедны обстанов-
кою, не имеют учебных пособий, не оплачивают особым вознаграждением 
труда учителя, которым является местный кистер, но та цель, ради которой 
они существуют, достигается. Школьники грамотны, могут читать русский и 
немецкий тесты, к концу обучения решают задачи на все действия с простыми 
и именованными числами и знают Закон Божий своего вероисповедания. Ка-
ких либо других целей – политических или сектантских – колонистская школа 
не преследует, и та обособленность от прочего населения, какая замечается в 
немецких колониях губернии, питается не школой и к ней никакого отноше-
ния не имеет.

По этим основаниям, не усматривая препятствий к удовлетворению хо-
датайства жителей колонии Марковки и Андреевки об открытии у них школ 
вышеописанного типа, я бы со своей стороны полагал необходимым поста-
вить учредителям лишь то условие, чтобы учителя этих школ имели учитель-
ский ценз и во всяком случае допускались к исполнению своих учительских 
обязанностей местным инспектором народных училищ, а не приходским еван-
гелическо-лютеранским пастором, как подведомственные ему кистера.

Діловодний запис: С отзывом по ходатайству колонистов об открытии 
школ в колониях Марковке и Андреевке.

Директор        Т. Лубенец

Делопроизводитель     [підпис]

Помітка: Ходатайство […] направить в Радомышльский училищный со-
вет. 21.Х. [підпис]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1912), спр. 150 б, арк.197 і зв. Оригінал.

1 Документів у справі немає.

№ 9
1912 р., жовтня 6. – Лист директора народних училищ 

Київської губернії Т. Г. Лубенця до попечителя Київського 
навчального округу О. М. Деревицького з клопотанням 

про призначення субсидії для влаштування і утримання дитячих 
майданчиків у парках м. Києва

Киевское городское управление много затрачивает материальных средств 
на физическое воспитание детей школьного возраста тех родителей, которые 
по своей бедности не могут выезжать летом на дачи или курорты. Для таких 
детей городская санатория вблизи Киева оказывает громадную пользу для 
здоровья детей бедных родителей. Но несмотря на то, что городское управ-
ление летом посылает в свою санаторию детей партиями в несколько смен, 
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масса детей за недостатком места не попадает на лоно природы, а ютится в 
подвалах и душных квартирах. Для таких детей устройство детских игр на 
свежем воздухе в городских садах и скверах оказало бы благотворное влияние 
на их здоровье.

Принимая во внимание такие соображения, я полагаю, что Киевскому го-
родскому управлению желательно было бы оказать содействие в деле этого 
благого начинания и выдать субсидию в просимом размере на устройство и 
содержание детских игр в городских садах и скверах.

Приложение возвращается.1

Діловодний запис: С отзывом по ходатайству киевского городского управ-
ления о назначении субсидии на устройство и содержание детских игр в садах 
и скверах.

Директор        Т. Лубенец

Делопроизводитель     [підпис]

Резолюція: Весьма желательно устройство детских прощадок для игр в 
летнее время для детей городской бедноты. Но едва ли […] имеет возмож-
ность приходить на помощь своими средствами в подобных случаях. Полагал 
бы представить благопр[иятное] заключение с просьбой не может ли быть 
выдано пособие из сумм на дошкольное воспитание. 8. Х. [підпис]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1912), спр. 150 б, арк. 202. Оригінал.

1 Документа у справі немає.

№ 10
1912 р., листопада 19. – Повідомлення Департаменту народної освіти 

попечителю Київського навчального округу О. М. Деревицькому 
про відкриття кредиту міській думі для влаштування і утримання 

дитячих майданчиків у парках м. Києва

Департамент народного просвещения уведомляет Ваше превосходитель-
ство, что по поддерживаемому Вами в отзыве от 28 минувшего октября хо-
датайству Киевского городского управления Департаментом сделано распо-
ряжение об открытии в Ваше ведение кредита по § 9 ст[атье] 3 лит[ера] “в” 
сметы Министерства народного просвещения 1912 г. на 3000 р. для выдачи 
городской думе на устройство и содержание детских игр в городских садах и 
скверах г. Киева.

За вице-директора      [підпис]

Делопроизводитель     [підпис]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229 (1912), спр. 150 б, арк. 240. Оригінал.

There are presented unpublished documents from the personal and business 
correspondence of T.H. Lubenets described his practice as director of public schools 
of Kyiv Province in 1901–1912.

Key words: T. H. Lubenets; Ministry of Public Education; the director; the 
public schools; the primary education; the pre-school education.
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О. Є. МУЗИЧКО*

СПІВПРАЦЯ ОДЕСЬКИХ ІСТОРИКІВ ІЗ ЧЛЕНАМИ 
ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У СВІТЛІ ЕПІСТОЛЯРНИХ 

ДЖЕРЕЛ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Уперше опубліковано маловідомі архівні документи – листування одесь-
ких та російських істориків, членів Петербурзької академії наук. Ці джерела 
відображають діяльність та зв’язки одеських істориків І. Линниченка, О. Шпа-
кова, Є. Загоровського; російських академіків О. Шахматова, О. Лаппо-Дани-
левського, П. Уварової, М. Марра, Н. Кондакова та ін.

Ключові слова: Одеса; Новоросійський університет; Петербурзька ака-
демія наук; епістолярні джерела.

Дослідження контактів між істориками є важливим напрямком іс-
торіографії. Одна з наших попередніх статей присвячена зв’язкам між 
одеськими істориками та представниками еліти історичної науки Росії – 
московськими та петербурзькими академіками Санкт-Петербурзької ім-
ператорської Академії наук (згодом Російської академії наук, Академії 
наук СРСР)1. Публікація значною мірою ґрунтувалась на епістолярних 
та актових архівних джерелах, що наведено нижче. Метою цієї архео-
графічної розвідки є актуалізація маловідомих архівних джерел з низки 
архівних установ, що значно доповнюють відомості про співпрацю та 
особисті контакти між одеськими, московськими та петербурзькими іс-
ториками наприкінці ХІХ ст. – на початку 1920-х рр. Адресатами та 
кореспондентами листів є відомі історики, біографії яких та певні ас-
пекти їх наукової діяльності розкрито у коментарях. Листи проливають 
світло на наукові плани та творчу лабораторію кореспондентів, гро-
мадські та національні погляди. Особливості стилістики та орфографії 
оригіналу документів збережено

ЛИСТУВАННЯ І. ЛИННИЧЕНКА2 ТА О. ШАХМАТОВА3

№ 1
ЛИСТИ О. ШАХМАТОВА ДО І. ЛИННИЧЕНКА

9 липня 1898 р.
Многоуважаемый Иван Андреевич!

Спешу поблагодарить Вас за сообщение сведений о рукописи библиотеки 
Замойских. Летопись Chronica ducatus Suzdalicuvis действительно принадле-

* Музичко Олександр Євгенович – кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри історії України Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

© О. Є. Музичко, 2015
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жит к разряду Псковских, но только отчасти, а именно в части за 1447 годом, 
а до этого года – это Новгородская. 4-я летопись особого состава, сходного 
со списком Хронографа этой летописи. К сожалению, с первою частью этого 
разряда летописи мы очень мало знакомы, но вторая часть 1448–1547 [годов] 
вошла в издание Псковской 1-ой летописи (ІV т. П.С.Р.Л.) и представлена 
там списками Карамзина, Снегирева и Акад[емическим]. Первую часть я ста-
рательно изучил зимой этого года по списках Погодинскому 1404 и 1402, а 
также по списку Академическому и результаты получил самые интересные: в 
основании Никоновской летописи (например, части ее до семидесятых годов 
ХІ ст.) может именно такой список летописи, но конечно еще не объясненный 
последнею частью – выписками из Псковских летописей. Если бы у нас в 
Петербурге не было под руками четыре списка этой летописи (Карамзинский, 
Академический и два Погодинских) переписка ее в Варшаве имела бы смысл, 
а теперь при будущем издании Новгородской 4-й летописи, опущенного по 
капризу издателей Археографической комиссии) придется иметь в виду Вар-
шавский список для разночтений. Во всяком случае сердечно благодарю за 
сообщение и за выписки, не оставляющие сомнений в тождественности Вар-
шавского списка и перечисленными мною Вам.

Вот уже полтора месяца, как я в думах очень занят разбором исследова-
ния Тихомирова4 о летописях или пишу параллельно свое исследование и все 
не знаю, как связать его с необходимостью дать рецензию труда Тихомирова5. 
Занят очень и любопытнейшим вопросом о хронографах и о происхождении.

Жена, тесть и сестра просят меня передать Вам свой поклон.
Искренне уважающий Вас    А. Шахматов

Державний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської обл.), ф. 153. 
оп. 1, спр. 457, арк. 3. Оригінал, рукопис.

№ 2
[перша пол. 1902 р.]

Многоуважаемый Иван Андреевич!
Очень тяжелое время переживает теперь Академия. Говорят, что она 

сама себя высекла. Но это так же несправедливо, как то, что высекла себя 
Гоголевская унтер офицерская вдова. Ее высекли! Объявление помещено от 
имени Академии, но составлено не ею и исходило не от нее. Ни один член 
Академии не читал его до появления его в Правительственном Вестнике. Вы 
спрашиваете, знала ли Академия о нелегальном положении Горького? Конеч-
но, знала, что ему воспрещен въезд в столицы, но не имела понятия, в каком 
порядке к нему предъявлено обвинение, не знала до сих пор, что привлече-
ние по 1035 статье Устава уголовного судопроизводства влечет за собой по-
следствия, указанные в приложении ІІ и приложении 2 статьи 1-й Устава о 
предуп[реждении] и преследовании преступлений, т.с. между прочим воспре-
щении всякой публичной деятельности (ст. 24-я означенного приложения). А 
если бы знала, то вряд ли бы остановилась т. к. указанный закон подлежит 
разным толкованиям6.

Очень меня заинтересовало, какую именно Вы печатаете летопись? 
Не сообщите ли что-нибудь более обстоятельное? Равным образом весьма 
любопытно приготовляемое Вами издание галицко-русских актов ХІV – XV в. 
Каких? Львовских? Уже известных по изданию 1865 года или новых, вновь 
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найденных. Лаппо-Данилевский просит Вас известить, что Куниковский 
сборник7 почти готов. Но он все подумывает о необходимости проверить 
издаваемые тексты по подлинникам Кенигсбергского архива.

Ваш       А. Шахматов

Держархів Одеської обл., ф. 153. оп. 1. спр. 457. арк. 5–6. Оригінал, рукопис.

№ 3
25 грудня 1902 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич!
Книгу Вахевича8 еще не получил. С большим интересом буду ее ждать, но 

обещать привлечь его к изданию литовских летописей не могу. Над ними ра-
ботает теперь Пташицкий9. Мы напечатали уже 10 листов. Все списки у нас в 
виду и вся работа распределена. Жаль, что Вахевич не списался с нами (т. е. с 
Археографической Комиссией) раньше. Мы могли бы поручить ему то же из-
дание Одесского списка, которое он предпринял, перенести в редактируемый 
том западнорусских летописей. Быть может, мы на этом и остановимся. Если 
познакомиться с изученными им списками, они окажутся интересными и 
важными, мы попросили г. Вахевича повторить издание в XVII томе Полного 
Собрания Русских летописей.

В Академии мы заняты мыслью о съезде славистов. Пока официально-
го разрешения еще не имеем, но вероятно получил его в начале января. На 
съезде надлежит поднять ряд общих вопросов и таким образом объединить 
занятия отдельных исследователей в этой области.

Искренне преданный      А. Шахматов

P.S. Жена и я поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и желаем 
всего лучшего. 

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 457, арк. 7–7зв. Оригінал, рукопис.

№ 4
23 січня 1903 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич!
С большим удовольствием напечатаем Вашу статью в Известиях. 

Присылайте ее, как только будет готова.
Издание Вахевича получил и благодарил его. Оно составлено толково, 

но в точности передачи оригинала сомневаюсь. Хорошо было бы, если бы 
Вахевич не бросил занятий летописями. Мало, очень мало они исследованы. В 
Ваших отзывах о членах-корреспондентах, нами избранных, много справедли-
вого. Но назовите пожалуйста Вы настоящих деятелей в области литературы и 
языка, которых мы не знали. Безлюдье страшное, а на безлюдье и Фома дво-
рянин. Издание Разивиловской летописи стоит страшно дорого. Сорок рублей. 
Если Вам нужно, могу прислать оттиски моей статьи об этой летописи.

Ваш        А. Шахматов
P.S. Жена просит Вам поклониться

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 457, арк. 11. Оригінал, рукопис.
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№ 5
7 січня 1904 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич,
С Новым Годом! Запоздал с ответом на Ваше письмо, так как только что 

вернулся из Москвы, куда ездил на праздники; письмо же Ваше получено 
без меня. Соболевский10 как-то говорил о Петрушевиче11. Отделение выразило 
удовольствие по поводу сообщенного им желания Петрушевича прислать нам 
свой труд. Но вероятно Семевский12 не уведомил о том Петрушевича. Не мо-
жете ли Вы написать ему, чтобы он обратился к Отделению, поставив, конеч-
но, условием что пересылку должна принять на свой счет Академия. Думаю, 
что в 50 ящиках должно же найтись что-нибудь интересное. Академия, конеч-
но, возьмет на себя обязательство охранять права Петрушевича и сохранить 
все материалы в неразрозненном виде. Очень благодарю за присылку лекций. 
Вышлю Вам кое-что из своих списков на этих днях.

Искренно преданный      А. Шахматов

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 456, арк. 64–64 зв. Оригінал, рукопис.

№ 6
8 грудня 1917 р.

Глубокоуважаемый и дорогой Иван Андреевич,
Благодарю Вас за письмо. Совершенно подавлен тем, что приходится пе-

реживать. Позорная гибель России свершилась. Спасения не вижу ни откуда. 
Но более тяжело сдаваться без борьбы, между тем именно в этом положе-
нии нахожусь я, благодаря тому, что в публичной деятельности могу прини-
мать по своим дарованиям только пассивное участие. Шлю проклятия и Раде 
и Викжелю13. Положение Рады оказалось выигрышным, но положа руку на 
сердце, в ее торжестве над безумными большевиками я не вижу какой-либо 
пользы для России. Судя по газетам, в Одессе происходило нечто ужасное. 
Около 20-го декабря еду в Адлер посетить семью. Девочки мои ходят там 
в гимназию* и вместе с женой смирились с той ужасной по бедности обста-
новке, в которой им пришлось селиться; ни в Саратове, ни в А[длере] нельзя 
было найти сколько-нибудь порядочной квартиры.

Искренне Вам преданный      А. Шахматов

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 458, арк. 1. Оригінал, рукопис.

№ 7
2 серпня 1916 р.

Глубокоуважаемый Иван Андреевич,
Письмо Ваше получил в деревне. На днях отправляюсь в Петроград. Пе-

редавал С[емену] А[фанасьевичу] Венгерову14 о Вашем желании вступить в 
число учредителей Библиографического Института.

Очень было бы интересно видеть напечатанным Ваш курс по историогра-
фии. Вам едва ли не единственному из наших историков, может удастся со-
ставление обзора западноевропейских источников с критическою их оценкой.

* Начальницей гимназии состоит Надежда Леонидовна Кропотова.
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Своим летом я совсем недоволен. Придется расплачиваться зимой на лек-
циях за то, что не удалось как следует подготовиться к одному из курсов.

В Петрограде буду в начале сентября.
Искренно Вам преданный      А. Шахматов

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 457, арк. 40. Оригінал, рукопис.

№ 8
11 квітня 1917 р.

Глубокоуважаемый и дорогой Иван Андреевич
Очень Вам благодарен за письма. Мне было радостно узнать, что Вы 

протестовали против нарушения министром Мануйловым принципа универ-
ситетской автономии. Теперь я отошел, недели три тому назад я негодовал 
по поводу применения в большем, впрочем, масштабе кассовских мер. По-
разительное время мы переживаем. Только недавно я стал ощущать действи-
тельность: долго мне казалось, что я живу в продолжительном сне. На Пасху 
ездил к себе в деревню, посмотреть на усадьбу. Пока все цело. Брожение в 
народе сильное и трудно сказать, во что оно выльется. Много пережито тя-
желого, но зато вернулась вера в величие русского народа и величие России, 
я предвижу много несчастий и неудач для нашей страны, но твердо верю и в 
мирное торжество правового порядка.

Еще бодрее чувствовал бы я себя, если бы был помоложе.
Искренне Вам преданный      А. Шахматов

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 457, арк. 44–44 зв. Оригінал, рукопис.

№ 9
22 червня 1919 р.

Глубокоуважаемый и дорогой Иван Андреевич.
Ваше письмо я получил. Благодарю за память. О Вас до меня доходили 

смутные известия. Только недавно узнал, что у Вас поселился Никодим Пав-
лович [Кондаков]15. Мы в Отделении очень о нем беспокоились.

Как Вы, конечно, знаете, разруха типографская у нас полная. И думать 
нечего о печатании в ближайшее время. Некролог Алексея Николаевича [Ве-
селовского]16 нам бы желательно иметь. Напечатаем его при первой возмож-
ности.

Все наше семейство, включая в него и бабушку и обеих сестер, всю зиму 
прожило вместе. Одно время мы разделились: жена с детьми жила в Аткарте, 
но в Аткарте условия ухудшились осенью с каждым днем, ей пришлось пере-
селиться сюда. Зимой мы победствовали, бедствуем и теперь из-за недостат-
ка продуктов, но морально здесь легче, быть может, легче, чем где-нибудь в 
другом месте России. Лето проведем в Петрограде. Имение отобрано и раз-
граблено. Воровская шайка завершила свое дело сожжением старого нашего 
дома. Работать приходиться мало и довольно бесплодно. Варвара Петровна 
Юренева окончательно разорена и обобрана. Видел ее в последний раз в ав-
густе. Она уехала в Кузнецк, оттуда имел от нее письмо. Отвечал ей, но затем 
сообщение и переписка прервались.

Искренне Вам преданный      А. Шахматов
Відділ рідкісних видань та рукописів Одеської національної наукової бібліотеки, ф. 45, 
к. 1, арк. 39. Оригінал, рукопис.
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№ 10
ЛИСТ І. ЛИННИЧЕНКА ДО О. ШАХМАТОВА

6 грудня 1914 р.

Многоуважаемый Алексей Александрович,
По газетным известиям М. Грушевский задержан в Киеве. Вы знаете, что 

я лично во многих и общих и частных вопросах радикально с ним расхожусь, 
нахожу массу тенденциозности в его исторических трудах (о публицистичес-
ких и говорить нечего), но многое здесь объясняется странностью его натуры, 
нетерпимостью к чужим мыслям, самовлюбленностью17 – и главным образом 
тем, что он жил в маленькой стране, где недоставало широкого горизонта, 
и где поэтому маленькое поистине принимало грандиозные размеры. Но за 
ним и большие заслуги. Он очень начитан, много знает фактов, трудолюбив и 
трудоспособен, способен будить интерес к историческим занятиям, и поднял 
на значительную высоту ученые интересы Галиции. Мне кажется, Академия 
Наук могла бы выступить на его защиту. В Галиции может быть и нельзя бу-
дет его оставить по политическим соображениям, а у нас он, успокоившись и 
попав в иную умственную атмосферу, может быть очень полезен.

Все еще не окончательно оправился от инфлюэнцы. Между 15–20 [дека-
бря] выеду еще не знаю как, б. м. сначала Москва, потом Петербург, и опять 
Москва, где я обещал прочесть доклад в Московском Археологическом об-
ществе о Хвойке18.

Будьте здоровы     И. Линниченко

Санкт-Петербурзька філія архіву Російської академії наук, ф. 134, оп. 3, спр. 849, 
арк. 123–124. Оригінал, рукопис.

ЛИСТУВАННЯ І. ЛИННИЧЕНКА ТА О. ЛАППО-ДАНИЛЕВСЬКОГО19

№ 11
01 січня 1913 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич
Посылаю Вам записку, составленную Пташицким в виде предисловия к 

сборнику о Юрии. Я право не знаю, как нам с Вами порешить с Вашей ста-
тьей о нем. Все остальное будет готово к концу нынешнего месяца, а затяги-
вать издание и без того уже давным-давно долженствующее выйти в свет не 
приходится. Не покончите ли Вы с Вашей статьей к половине февраля? Ведь 
она очень не больших размеров и в предуведомлении ко всему изданию бу-
дет сказано, что оно было уже готово задолго до выпуска в свет, так что Вам 
пришлось бы разве только в самых существенных пунктах изменить ее, если 
таковые подлежат переделке, а мелочи – мали бы остаться на правах давнос-
ти, если уж так трудно подновить их. Будьте добры решите окончательно и 
поскорее как быть и сообщите мне в ближайшем будущем. Что касается Ке-
нигсбергских печатей, то разумеется желательно было бы заполучить их, но 
опять таки лишь в том случае, если снимок с них можно приобрести в течение 
мною указанного срока (до половины февраля или, в крайнем случае, конца 
его) и Академия, разумеется, будет очень благодарна Вам за Ваши хлопоты, о 
которых я не премину доложить отделению.
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Бандерольным отправлением посылаю Вам экземпляр Куниковского при-
ложения с просьбою, в случае если вы махнете на Вашу статью рукою, вер-
нуть мне его обратно теперь же, так как он у меня последний; остальные – у 
других лиц на руках.

Всего хорошего.
Ваш      А. Лаппо-Данилевский

Хотелось бы с Вами поговорить и о других предметах, да нет времени: 
еще несколько писем на очереди. Кстати, если у Вас будет какое-нибудь ис-
следование академического характера – то оно может найти себе место в за-
писках нашего отделения.

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 341, арк. 5–6 зв. Оригінал, рукопис.

№ 12
27 березня 1915 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич,
Вчера вечером я вернулся в город и обрел Вашу карточку: очень жалею, 

что вы меня не застали, и надеюсь, что получили мое письмо, писанное на-
кануне отъезда в деревню. Живем мы в 27 верстах от станции и трудно было 
переделать заранее условленное распределение времени и сношений: при-
шлось уехать, не повидавшись с Вами, а между тем были и маленькие дела, о 
которых нужно было переговорить с Вами. Пишу Вам об них вкратце.

Прежде всего, о переписке Куника20 с Бруном21; она печатается, издает 
ее Залеман22 (в приложении к Разъяснениям Куника о Варяжском вопросе; 
под общей моею редакциею). Первый лист сверстан: на всякий случай я пе-
решлю его Вам, а также следующее. Для успеха издания мне казалось всего 
удобнее просить Залемана взяться за него: не думайте, что это просто, если 
его побуждать (о чем я буду заботиться), дело пойдет на лад; да и издание 
займет листа 3–4, с его библиографическими примечаниями. Не напишете ли 
Вы к нему предисловие? Или, если не хотите, не сообщите ли мне сведений 
о присланных Вами письмах? Я включу их в маленькую предварительную за-
метку. Что делать с оригиналами? Кстати нельзя ли было бы Академии обра-
титься к Вам с просьбою составить хотя бы краткий отзыв о трудах Л. В. Па-
далки “Прошлое Полтавской территории и ее заселение”23, и 2–3 брошюрах, 
представленных им на соискание (кажется) Уваровской премии.

Очень желательно было бы получить от Вас утвердительный ответ. Тогда 
Академия послала бы Вам официальную просьбу, с препровождением сочине-
ний Падалки, правилами о присуждении премий и проч.

Преданный Вам      А. Лаппо-Данилевский

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 341, арк. 7–8. Оригінал, рукопис.

№ 13
10 травня 1915 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич,
Жаль, что Вы не перебрались из Одессы сюда, а думаете ехать в Москву; 

впрочем, я разделяю Ваши соображения и, на Вашем месте, вероятно, посту-
пил бы также.
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Вы удивляетесь, почему Академия наук не была представлена на Вашем 
Историческом съезде24, мы здесь случайно узнали причину сего из уст про-
говорившегося А. Н. Филиппова25: так угодно было С. Ф. Платонову26, “ведь 
он так не любил Академии”.

Вы пишете о будущих Ваших планах, между прочим о “большом собра-
нии Галицких грамот ХІV–XV вв.”. Если у Вас нет других предложений, Ваш 
труд, вероятно, можно было бы напечатать в академических изданиях.

А я занят печатанием сборника грамот Коллегии экономии (напечатано 
30 листов) и каталогом частных актов, а также переизданиями 1-го тома Ме-
тодологии, что мешает мне приняться за печатание 3-го тома и многих других 
работ.

Вы, надеюсь, получили, мои брошюры о Петре Великом и о Кунике; на 
днях перешлю Вам еще одну о ветеринарии.

Всего хорошего, насколько это возможно в это скорбное и тяжелое время.
Преданный Вам     А. Лаппо-Данилевский

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 341, арк. 3–4 зв. Оригінал, рукопис.

№ 14
17 квітня 1916 р.

Многоуважаемый Иван Андреевич,
Прежде всего позвольте поблагодарить Вас от группы лиц, предполага-

ющих приступить к изданию исторического журнала27, за присланный Вами 
дар: деньги высланные Вами (500 руб.), я получил и пока положил на свой 
текущий счет в Василеостровском отделении Лионского кредита за № 716. 
Впрочем, я не решился взяться за редакцию предполагаемого органа, а со-
стою лишь в числе ближайших его участников. Редакторство приняли на себя 
М. А. Дьяконов28 при содействии В. Н. Бенешевича29 и М. Д. Приселкова30: 
одному из них я передал Ваш взнос.

На днях виделся я с Залманом: он уверяет меня, что теперь, когда найдены 
письма Бруна Кунику (они как-то затерялись или точнее залежались у меня 
в ящике, чего я и сам не подозревал) издание пойдет более скорым темпом. 
Впрочем, типографии теперь почти бездействуют и наша тоже.

Брошюры Ваши и некрологи я получил и очень Вам благодарен за них. 
Надеюсь, что мое издание сборника документов, касающиеся Невы и Инк.31, 
дошли до Вас.

Ваше последнее письмо я застал здесь, по возвращении из Финляндии, 
где я провел несколько хороших, теплых и солнечных дней на лоне северной 
природы.

Преданный Вам      А. Лаппо-Данилевский

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 341, арк. 9–10 зв. Оригінал, рукопис.
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ЛИСТ І. ЛИННИЧЕНКА ДО О. ЛАППО-ДАНИЛЕВСЬКОГО

№ 15
25 березня 1916 р.

Многоуважаемый Александр Сергеевич.
Глубоко опечален смертью М. М. Ковалевского32. Я так недавно видел 

его здоровым, бодрым и жизнерадостным, и уже нет его. А как он нам был 
нужен!

Смерть М. М. [Ковалевского] случилась в один день со смертью здесь 
моего старого Университетского товарища. Эти две смерти заставили и меня 
подумать, что ведь и сам уже у предела – шесть десятков не за горами; в луч-
шем случае еще десятка лет жизни, а в наилучшем 15–20, но ведь за 70 какая 
же будет жизнь – житие, умирание медленное и печальное.

Когда то давно я подал в Академию Наук записку о необходимости осно-
вания у нас ученого историко-критического журнала. Я очень рад, что моя 
мысль близка к осуществлению. Я охотно приму участие в журнале всячески, 
а прежде всего позвольте прийти к Вам на помощь материально. Для ско-
рейшего осуществления предприятия прошу принять от меня, сколько теперь 
могу. Посылаю Вам на днях 500 р. Моего взноса, а 500 р. еще пришлю или в 
начале осени, или еще летом (я в моих получках связан сроками).

Думаю, что т[аким] о[бразом] одна – 1 ½ книги могут быть обеспечены.
Если буду чувствовать себя сносно (а теперь я себя чувствую не совсем 

сносно – апатия, усталость, работа скачками), то б. м. проездом в Крым заеду 
в Петроград. Причин для хандры у меня много.

Будьте здоровы       И. А. Линни-
ченко

Получили ли Вы моих градоправителей? 
Пошлю на днях мои воспоминания о М. М. Ковалевском (в газеты)33.

Санкт-Петербурзька філія архіву Російської академії наук, ф. 113, оп. 3, спр. 223, 
арк. 26–27. Оригінал, рукопис.

ЛИСТУВАННЯ І. ЛИННИЧЕНКА ТА П. УВАРОВОЇ34

ЛИСТ П. УВАРОВОЇ ДО І. ЛИННИЧЕНКА

№ 16
4 грудня [18]94 р.

Милостивый государь Иван Андреевич,
Очень сожалею, что вы вчера не зашли ко мне и тем лишили меня воз-

можности просто и откровенно разрешить те вопросы, которые, судя по ва-
шему письму, возмущают и сердят вас, что я решительно не имела в виду. 
И теперь берусь за перо, чтобы окончательно сговориться насчет заседаний:

1) Заседание35 это приходится мне отложить, т. к. среда занята, а потому 
заседание наше назначается на пятницу, 9-го Декабря.

2) Если вам непременно хочется доложить о Петрушевиче в Публичном 
заседании, то я поставлю сообщение это на пятницу, но буду просить меньше 
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говорить о политической деятельности, так как дело в том, что нам до поли-
тики нет никакого дела. На этом именно основании и нельзя устраивать со-
общение о Петрушевиче ни с Тихонравовым, ни с Котляревским, Ралли и пр.

3) Что же касается до предполагаемого редакторства, то я решительно не 
понимаю, что могло вас обидеть в моей просьбе заявить ваши desiderata. Если 
они вам малы, то от чего просто не заявить их? Впрочем, так как вы имеете 
заявлять, что desiderata вас касается только формальной стороны дела, а не 
самого направления журнала, то я нахожу возможным так о том и заявить 
Обществу, ставя вашу кандидатуру. Напрасно также упоминать о трудности 
дела и затратах времени и труда. Каждый понимает, что при ведении обще-
ственного дела это неминуемо и что вообще, взявшись за дело, требуется на 
него положить и энергию и добрую волю. Обижаться же тем, что я назвала 
вас инофобом, кажется, также не следовало бы; я лишь хотела только напо-
мнить вам, что строго-археологический характер издания должно и впредь не 
изменяться. Конечно, прошу вас принять уверения совершенного уважения.

Графиня Уварова

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 441, арк. 2. Оригінал, рукопис.

ЛИСТИ І. ЛИННИЧЕНКА ДО П. УВАРОВОЇ

№ 17
6 серпня 1908 р.

Ваш ответ на мою телеграмму меня очень удивил. Вы, как и я хорошо 
помните историю Киевского Съезда36. Благодаря Флоринскому37 малорусский 
язык не получил тогда права гражданства, и многие заготовленные рефераты 
не были прочитаны. Тоже может быть и теперь. Ведь Вы сами намекаете на 
возможность вмешательства губернатора. Хотя обстоятельства теперь значи-
тельно иные, и в Киеве, Одессе и других местах существуют малороссийские 
общества, в которых читают свободно (хоть и под надзором полиции) по-
малорусски. Мое мнение вообще о малорусском вопросе Вы скоро узнаете из 
моего обширного ответа Грушевскому38. Вы увидите, что я смотрю на дело не 
с какой-нибудь узкой точки зрения, а широко, с точки зрения общекультур-
ной. Я при этом еще глубоко убежден, что при всяких репрессиях, которые 
считают несправедливыми, очень простые вопросы возводятся на степень по-
литических, или принципиальных. То, что было за покрывалом Изиды по-
тому и было таинственным, что его закрывало покрывало. Осветите комнату, 
откройте настежь дверь, и жуткий интерес к ней исчезнет. Тоже и с малорос-
сийским вопросом и малороссийским языком – не делайте из него вопроса, и 
все скоро войдет в свои рамки. И зачем вперед подозрения?

Ведь, скажу вполне откровенно – они оскорбительны. О политике мож-
но говорить на всяком языке, но почему же думать, что раз оратор начинает 
по-малороссийски то он непременно вступает на стезю политики? Есть пого-
ворка, что и с Богом говорят по-испански, с любовницей по-итальянски, а по-
русски… с извозчиками. Неужели мы еще должны и этой шутке серьезно при-
бавить: а с политиками – по-малороссийски? Ведь оратора, уклоняющегося от 
темы, обязан остановить Председатель, на каком бы языке он ни говорил. И 
между членами съезда найдется не один (в том числе и я) хорошо знающий 
малороссийский язык (хотя я по-малороссийски никогда не читаю) – потому 
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нет опасности, чтобы речи были не понятны, и что-нибудь острое могло про-
йти помимо председателя.

А представьте тот случай, что реферат будет по-русски, а оппонент ста-
нет возражать по-малорусски? Прикажете сейчас прервать его – говорите по-
русски или замолчите? Пора оставить старые фантазии о малорусском сепа-
ратизме – правда это скорее выдумка анти-украинофилов, чем украинофилов. 
Мы всегда боимся теней, того чего нет, или воображаемого, а настоящего жу-
пела не видим. Благожелание – вызывает благожелание, а подозрительность – 
подозрительность. В Риге немцы (но Русские немцы) говорили свободно по-
немецки – из тенденции, хотя знали хорошо по-русски. Uber gen Deutschland 
ist alles erlang39. Моя основная мысль – будем сначала людьми, потом Русски-
ми, а уже потом – великороссами, малороссами, белорусами – а не обратно40.

С полным уважением    И. А. Линниченко

Відділ рукописів Державного історичного музею (Москва), ф. 17, спр. 635, арк. 318–
319. Оригінал, рукопис.

№ 18
7 лютого 1909 р.

Милостивая Государыня графиня Прасковья Сергеевна. Позвольте мне 
ответить на Ваше последнее письмо с точки зрения профессора русской ис-
тории:

1) Основное правило исторического исследования – не вносить своих 
симпатий и антипатий в прошлое и не выбрасывать* из прошлого того, что 
нам не нравится.

2) В науке Русской истории давно уже установился совершенно прочно 
взгляд на государственный строй удельного периода – верховная власть при-
надлежала во всех землях – общине, земле, земля призывала князя на особых 
каждый раз условиях (ряд, т. е конституция) и князь действовал под двойным 
контролем – веча и дружины.

3) Наиболее резким образом такие отношения сказались в Новгороде и 
Пскове. Там князь имел очень мало самостоятельности. Его деятельность ад-
министративная и судебная была крайне ограничена постоянным контролем: 
а) князь не имел права назначать чиновников без посадника; в) не имел права 
судить без посадника; г) не имел права вести международные сношения без 
ведения Новгорода; д) он приглашался вечем и изгонялся, если его деятель-
ность оказывалась незакономерной; е) кроме контроля веча, посадников, су-
ществовал и контроль сената (herrenzatz) – что-то вроде высшей палаты.

ІІ. Конституцией в широком смысле называется общее государственное 
устройство страны, в частности пункты ограничивающие власть. В отноше-
нии князя Новгород имел настоящую конституцию, что понимала еще лето-
пись “яко издавно суть свобождены Новгородцы прадеды князь наших”. Кня-
зья принимаются – по всей воле Новгородской.

Если термин конституция не археологический, то он совершенно 
определенный и понятный, и другого термина, который бы выражал мою 
мысль, нет, и такого старого термина не существует. Наконец большинство 
наших историков называет Новгород и Псков – республиками, или народо-
правствами.

* Тут і далі в оригіналі підкреслено червоним олівцем.
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Это собственно в положение моего термина, вполне отвечающего дей-
ствительности – верховенство земли, народоправство – наша родная старина 
(и не только русская, а и славянская – усиление княжеской власти до ее нео-
граниченности продукт более позднего времени – все это труизмы русской 
исторической науки).

В частности – так как моя программа подверглась цензуре с той стороны, 
с которой я менее всего ее ожидал, то я прошу из протоколов предваритель-
ного съезда ее исключить, равно как исключить и мои вопросы из программы 
Новгородского съезда, на котором я, конечно, не буду присутствовать. Там 
где нет свободы слова, не может быть и свободы исследования. Что-нибудь 
делать по указке, прописям не в моем характере.

Профессор Русской истории    И. А. Линниченко41

Відділ рукописів Державного історичного музею (Москва), ф. 17, оп. 1, спр. 638, 
арк. 45–46. Оригінал, рукопис.

ЛИСТИ О. ВЕСЕЛОВСЬКОГО ДО І. ЛИННИЧЕНКА

№ 19
14 лютого 1918 р.

Дорогой Иван Андреевич,
Ваше письмо, полное боли и отчаяния, пришло ко мне в день хаотической 

тревоги, позора и волнения, с вестями о постыдном мире, безумно быстром 
наступлении немцев, которое грозит дорваться и до Москвы, лихорадочном, 
невменяемом метании большевиков, надеющихся своей еще не существую-
щей Красной армией побороть железные легионы Вильгельма, – с тяжелыми 
перспективами, смутными ожиданиями не то избавления, не то худшей ги-
бели, с невыносимым пресыщением огорчения и презрения к нам и нашему 
народу… Я не могу сколько-нибудь спокойно писать, и рука у меня дрожит, 
набрасывая эти строки. Хочется все же откликнуться на Ваши мысли и на-
строения, которые всем сердцем разделяю, высказать свою отраду, что Вы 
уцелели среди одесских ужасов, пожелать дальнейшей стойкости и цельности 
в виду еще больших испытаний, словом, подать через пространство свой го-
лос, – может быть, это ответит чем-нибудь на Ваш запрос. Мыслить томится 
человек, стало быть, существует. Кончу свое бессвязное письмо тем же, чем 
Вы кончили свое, загадывая, удастся ли нам свидеться еще в этом мире, и 
горячо желаю этого!

Ваш      А. Веселовский
Как мне жаль бедного страдальца Лазурского42!

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 271, арк. 7–7 зв. Оригінал, рукопис.

№ 20
12 вересня 1918 р.

Дорогой Иван Андреевич,
Ваши строки, – стихи и проза, – жгутся, волнуют, щемят, расправляют 

тоску. Откликаюсь на них, сочувствую, испытываю такое же состояние духа; 
не поддаюсь и не сдаюсь, но тяжело жить и видеть, – что теперь творится! 
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Лучшее, что было на свете, топчется, искажается; зло, ехидство, хищниче-
ство, – и тьма торжествует, – и “глупость”, которую гневный одесский са-
тирик видит уже в эпитафии погибшей России, разливается во всю ширь… 
Порою не выдержит отвращения и раздражения и рвешься уйти, с глаз до-
лой. Так я ушел было на Волгу. Эпиграмма поставила мне на вид бесполез-
ность таких эскапад, которые не дадут ни забвенья, ни покоя. Но это было 
что-то стихийное; я просто вырвался на волю, вдаль от всего; одиннадцать 
дней, проведенных между небом и водой, на просторе, – к удивлению, без 
всяких помех, – наедине с природой и без сообщения с людьми, – все же 
стали отдыхом, интервалом. По пути жизнь – в газетных листках, – порою 
вцеплялась опять в беглеца, беспокойство возрастало, звало назад. И вот сно-
ва идет наша дикая кутерьма, и я нуждаюсь в ней. Что будет дальше?

Ваш      А. Веселовский
Вы все же не сказали мне, к какому времени нужна была бы статья для 

сборника А. Л.43

Держархів Одеської обл., ф. 153, оп. 1, спр. 271, арк. 49–49 зв. Оригінал, рукопис.

№ 21

ЛИСТ І. ЛИННИЧЕНКА ДО М. МАРРА44

14 вересня 1915 р.

Многоуважаемый Николай Яковлевич,
Проф. Г. И. Танфильев45 любезно согласился доставить Вам приобре-

тенную мною армянскую рукопись46. Купил я ее в Киеве. Очень прошу Вас, 
когда позволит время, ознакомиться с ее содержанием (я армянского языка 
не знаю) и передать от моего имени в дар Академической библиотеки. Один 
из ялтинских армян, умеющий хотя читать по древне-армянски прочел ее за-
главие – по его утверждению это учебник для школ, составленный во Львове 
1692 г. Если так, то рукопись должна представлять известный интерес, как 
показатель того, в каких размерах и в каком направлении велось образование 
в Льв[овских] арм[янских] школах.

С полным уважением   Проф. И. А. Линниченко
Одесса, Елизаветинская, проф. Ивану Андреевичу Линниченко47

Санкт-Петербурзька філія архіву Російської академії наук, ф. 800, оп. 3, спр. В-559, 
1 арк. Оригінал, рукопис.

№ 22
ЛИСТ48 О. ШПАКОВА49 ДО М. ДЬЯКОНОВА50

16 січня 1913 р., м. Одеса

Глубокоуважаемый Михаил Александрович!
Искренно приветствую Вас с наступившим новолетием; от души желаю, 

чтобы наступивший новый год принес бы Вам все радостное, светлое, хоро-
шее… Сердечно приветствую Вас с блестящим избранием в ординарные ака-
демики. Мне так хотелось лично познакомиться с Вами, побеседовать с Вами 
о своих работах, чтобы услышать Ваше ценное, глубоко авторитетное слово 
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и совет. Но когда я был в Петербурге (в конце прошлого декабря), Вы уже 
уехали в Финляндию, о чем я узнал от И. А. Покровского51. Я заканчиваю те-
перь большую работу о секуляризации церковных имуществ в Новгороде (по 
писцовым книгам)52, и Ваши указания и замечания для меня были бы столь 
ценны и желанны. Не знаю, когда мне вновь удастся попасть в Петербург, 
чтобы осуществить мое искреннее желание лично познакомиться и побесе-
довать с Вами. Глубоко признателен Вам за присылку Ваших капитальных 
“Очерков” в четвертом издании53. Очень и очень хотелось бы скорее увидеть 
их продолжение.

Искренне и глубоко преданный Вам    А. Шпаков

Архів Російської академії наук (Москва), ф. 639, оп. 1, спр. 1549, арк. 1. Оригінал, 
рукопис.

№ 23

ЛИСТ Є. ЗАГОРОВСЬКОГО54 ДО Ф. УСПЕНСЬКОГО55

8 квітня [19]25 р., м. Одеса

Глубокоуважаемый Федор Иванович!
Прежде всего позвольте выразить Вам мою глубокую благодарность за 

то столь лестное для меня внимание, которое Вы проявили к моей скром-
ной попытке охватить в популярной форме весь сложный ход исторической 
жизни нашего Новороссийского края – название, которое я должен был, по 
некоторым соображениям, заменить термином Северное Причерноморье56. 
Еще более приятно мне было то внимание которое Вы проявили к личности 
моего отца – Александра Ивановича, Вашего давнего, но недолгого сослу-
живца57. Он вплоть до своей кончины, последовавшей в 1919 году, продолжал 
занимать ту же кафедру гражданского права в Новороссийском университе-
те, которую он занимал и при Вас. Скончался он в 70 лет, подкошенный в 
значительной степени тяжелыми событиями и лишениями, которые ему при-
шлось пережить в последние годы жизни, оставив нам, троим сыновьям58, уже 
давно лишенным матери59, лучшее наследие в виде своих 40 ученых работ, 
некоторые из которых (напр[имер] курс семейного права) часто цитируются 
и теперь. О себе позволю сказать, что уже давно чувствовал влечение к изу-
чению истории, не только русской, но и всеобщей и поэтому с охотой после-
довал, по окончании историко-филологического факультета Новороссийского 
университета, предложению моєго учителя – Ивана Андреевича Линниченка, 
готовиться, под его руководством, к профессорскому званию. Выдержавши 
магистерский экзамен, я был избран в 1916 году в приват-доценты Ново-
российского университета по кафедре русской истории и с того времени по 
настоящий день не расстаюсь со своим предметом, кочуя с ним, в связи с 
разнообразными преобразованиями, по тем или иным Вуз’ам. Область моих 
работ – это главным образом история Новороссии, но в связи с этим я интере-
суюсь и другими вопросами, нап[ример] историей русско-итальянских отно-
шений, о которых я напечатал общий очерк, который я хотел бы детализиро-
вать, занявшись итальянскими колониями в Новороссии60. Конечно, история 
Византии для меня весьма близка; вот почему два года тому назад я позволил 
себе направить в редакцию Ваших “Аннал”61 (через Ю. А. Оксмана62) реферат 
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о любопытной книжке Ch. Diehl “Byzanel. Granclens et decadence”. P. 1919, не-
отмеченной, насколько знаю, в нашей литературе (есть отзыв А. А. Васильева 
о другой книжке того же Ch. Diehl – La culture bysanti63). Не знаю, достигла 
ли она пристани? Простите за многословие. Еще раз прошу принять благо-
дарность искренне уважающего Вас            Е. Загоровского

Санкт-Петербурзька філія архіву Російської Академії наук, ф. 116, оп. 2, 
спр. 473, арк. 1–2. Оригінал, рукопис.

1 Музичко О. Є. Південноукраїнські історики та російська академічна елі-
та: етапи та напрямки співпраці у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // 
Історіографічні дослідження в Україні. – Київ, 2011. – В. 21. – С. 56–86.

2 Линниченко Іван Андрійович (1857–1926) – історик та літературознавець, 
публіцист, професор одеського Новоросійського університету у 1896–1919 рр. 
Член-кореспондент Петербурзької АН (1913). Засновник та голова Одеського 
бібліографічного товариства при Новоросійському університеті (1911–1919). 
Учасник багатьох наукових форумів. Мав розгалужені наукові зв’язки у Ро-
сійській імперії та у світі.

3 Шахматов Олексій Олександрович (1864–1920) – російський мовозна-
вець та історик. Професор Петербурзького університету. Ад’юнкт (1894), член 
Правління (1898), дійсний член Петербурзької АН (1899). У 1906–1920 рр. очо-
лював Відділення російської мови і словесності Петербурзької АН. Почесний 
член НТШ з 1909 р. Засновник текстологічного вивчення українського, біло-
руського та російського літописання. Мав тісні наукові контакти з М. Грушев-
ським, О. Потебнею, П. Житецьким, А. Кримським, К. Михальчуком, Б. Грін-
ченком, І. Верхратським, С. Смаль-Стоцьким, Ф. Гартнером, О. Огоновським 
та ін. укр. мовознавцями. Однозначно висловлювався на підтримку україн-
ської мови. Співпрацював з українськими журналами та збірниками.

4 Тихомиров Іван Олександрович (1852–?) – викладач гімназій, дослідник 
літописання.

5 Ідеться про підготовку рецензії О. Шахматова на працю І. Тихомирова 
“Обозрение состава московских летописных сводов” (Х вып. “Летописей За-
падного Археологического Комитета”, 1896), обрану для нагородження Ува-
рівською премією. “Отчете о 40 присужденных Уваровских наград”).

6 Ідеться про обрання Відділенням російської мови та словесності та 
розряду красної словесності Імператорської Санкт-Петербурзької АН 6 бе-
резня 1902 р. М. Горького почесним членом АН. Через два тижні рішення 
було скасовано під тиском влади. Див.: М. Горький и Академия наук в 1902 
и 1917 гг. Акад. А. А. Шахматов. – Приветствие М. Горькому // Вестник зна-
ния. – 1928. – № 5. – С. 258–260.

7 Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси : Сборник материалов и ис-
следований / Сообщенных О. Гонсиоровским, А. А. Куником, А. С. Лаппо-
Данилевским [и др.]. – СПб. : Тип. Императорской Академии наук, 1907. – [4], 
VI, IV, 334.

8 Ідеться про відбиток у вигляді окремої брошури публікації учня І. Лин-
ниченка Бориса Андрійовича Вахевича (1875 – “З Кроники великого княже-
ства литовского жомоитского” // Записки Одесского общества истории и древ-
ностей. – 1902. – Т. XXIV. – І. Исследования. – С. І–ХІ + 161–224. Після цієї 
публікації список потрапив до наукового обігу під назвою “Румянцевсько-
го”. Події в ньому було доведено до 1567 р. Написаний він почерком кінця 
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XVII ст. у Росії, оскільки переписувач, не знаючи досконало мови джерела, 
робив характерні помилки. Румянцевський список належить до найбідніших 
за інформаційною насиченістю, але в ньому є такі фрагменти, яких немає в 
жодному іншому зі списків. 28 квітня 1901 р. на засіданні Історико-філоло-
гічного товариства при Новоросійському університеті Б. Вахевич виголосив 
доповідь “Дослідження академіка О. О. Шахматова про руські літописи”. На 
початку 1905 р. Б. Вахевич планував виступити у тому ж товаристві з допо-
віддю “Сказання про закликання варягів у висвітленні академіка Шахматова”. 
Див. про Б. Вахевича: Музичко О. Є., Хмарський В. М. До історії розвитку 
української медієвістики в Одесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Б. А. Вахевич // 
Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїн-
ська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 
2005. – № 1 (13). – С. 159–168.

9 Пташицький Станіслав Львович (1853–1933) – історик Великого кня-
зівства Литовського, архівіст, дослідник Литовської метрики.

10 Соболевський Олексій Іванович (1856–1929) – російський лінгвіст, літе-
ратурознавець. Академік Петербурзької АН. Професор Київського та Санкт-
Петербурзького університетів.

11 Петрушевич Антоній Степанович (1821–1913) – греко-католицький 
священик, філолог, дослідник історії Галичини, громадський діяч. Москвофіл. 
Підтримував контакти з І. Линниченком, за сприяння якого обраний дійсним 
членом Одеського товариства історії та старожитностей. Линниченко И. А. Пе-
трушевич Антоний Стефанович. – Одесса, 1901; Линниченко И. А. Антоний 
Стефанович Петрушевич // Записки Одесского общества истории и древнос-
тей. – 1902. – Т. 24. – С. 12–24.

12 Семевський Василь Іванович (1848–1916) – російський історик лібераль-
ного напрямку. Друг І. Линниченка.

13 Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсою-
за – організація, створена на першому Всеросійському установчому з’їзді за-
лізничників у 1917 р.

14 Венгеров Семен Опанасович (1855–1920) – російський літературозна-
вець, бібліограф та редактор.

15 Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – історик мистецтва, профе-
сор Новоросійського та Петербурзького університетів. Наприкінці 1919 – на 
початку 1920 рр. вдруге викладав в Новоросійському університеті, мешкав у 
квартирі І. Линниченка. 

16 Веселовський Олексій Миколайович (1843–1918) – російський літерату-
рознавець. Професор Московського університету та Лазаревського інституту, 
Московських вищих жіночих курсів. Почесний академік Петербурзької АН із 
розряду витонченої словесності (1906). У 1901–1906 рр. – голова Товариства 
любителів російської словесності у Московському університеті.

17 Ця думка повторюється і в епістолярній та мемуарній спадщині бага-
тьох сучасників М. Грушевського.

18 І. Линниченко перебував у дружніх стосунках з В. Хвойкою, популя-
ризував та відстоював його ідею про автохтонність трипільської культури. 
Після смерті археолога він декілька разів виступав зі спогадами про нього в 
одеських та столичних товариствах. Див.: Музичко О. Є. Археологічні студії 
професора І. А. Линниченка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Лукомор’я: 
археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип. 2. – 
Одеса, 2008. – С. 26–36.
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19 Лаппо-Данилевський Олександр Сергійович (1863–1919) – рос. історик, 
методолог, соціолог. Професор російської історії Петербурзького університе-
ту та Історико-філологічного інституту. Ординарний академік Петербурзької 
АН (1905). Член Міжнародного соціологічного інституту, Міжнародної асо-
ціації академій (1913). Почесний д-р права Кембриджського університету 
(1916). Координатор діяльності низки губернських учених архівних комісій. З 
1894 р. – член-кореспондент Археологічної комісії і дійсний член Археогра-
фічної комісії Імператорської Санкт-Петербурзької Академії наук.

20 Кунік Арист Аристович (1814–1899) – історик, академік Петербурзької 
АН.

21 Брун Пилип Карлович (1804–1880) – одеський історик, медієвіст, викла-
дач Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету.

22 Залеман Карл Германович (1849–1916) – філолог-іраніст, академік Пе-
тербурзької АН, директор Азійського музею.

23 Падалка Лев Васильович (1859–1927) – український полтавський істо-
рик та громадський діяч. Автор праці: Прошлое Полтавской территории и ея 
заселение: Исследование и материалы с картами / Л. В. Падалка. – Полтава: 
Т-во Печатного Дела (Типография быв. И. А. Дохман), 1914. – 240 с. Наукова 
робота не була номінована на отримання премії, але І. Линниченко опубліку-
вав свій відгук в одеському виданні: Линниченко И. А. Рец. на Падалка Л. В. 
Прошлое Полтавской территории и ее заселение. – Полтава, 1914 // Извес-
тия Одесского библиографического общества. – Од. 1916. – В. 1–2. – Т. V. – 
C. 23–24.

24 Ідеться про з’їзд професорів кафедр руської історії та права, який від-
бувся у Московському університеті у травні 1915 р. Новоросійський універ-
ситет представляли історики І. Линниченко, Є. Трифільєв та історик права 
О. Шпаков. Учасниками з’їзду були також представники Петроградського 
університету С. Платонов, В. Грибовський, С. Рождественський, Київського – 
В. Іконніков, М. Довнар-Запольський, М. Ясинський, Харківського – Д. Бага-
лій, В. Савва, М. Клочков, М. Максимейко, Варшавського – І. Малиновський 
та І. Козловський, Казанського – В. Івановський, Юрьївського – І. Лаппо та 
Ф. Тарановський, Томського – Г. Тельберг, Московського – М. Любавский, 
О. Філіппов та М. Богословский. Головою було обрано М. Любавського, се-
кретарем – І. Лаппо. 24 травня учасники з’їзду були прийняті у Царському 
селі імператором. Він заслухав та ухвалив патріотичну адресу від професорів, 
зокрема, з проханням благословити їх на проведення нових з’їздів. Найваж-
ливішим наслідком з’їзду було встановлення наукових ступенів магістра та 
доктора історії “русского” права. Учасники з’їзду одностайно вирішили про-
водити ці з’їзди кожні 5 років в університетських містах.

25 Філіппов Олександр Микитович (1853–?) – професор Московського уні-
верситету, історик права.

26 Платонов Сергій Федорович (1860–1933) – історик, професор Санкт-
Петербурзького університету, академік РАН.

27 “Русский исторический журнал” видавався у Петрограді у 1917–1922 ро-
ках. Вийшло в світ 8 книжок. Редактори В. Бенешевич, М. Дьяконов, М. При-
селков, С. Рождественський.

28 Дьяконов Михайло Олександрович (1855–1919) – російський історик, 
академік РАН, професор історії права Санкт-Петербурзького політехнічного 
інституту.

29 Бенешевич Володимир Миколайович (1874–1938) – історик права, візан-
тиніст, член-кореспондент Російської академії наук.
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30 Приселков Михайло Дмитрович (1881–1941) – російський історик, декан 
факультету суспільних наук Петроградського університету (1920–1921) та іс-
торичного факультету Ленінградського державного університету (1939–1940).

31 Карты и планы Невы и Ниеншанца, собранные А. И. Гиппингом и 
А. А. Куником. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии 
Наук, 1913. – 25 с.

32 Ковалевський Максим Максимович (1851–1916) – соціолог, правозна-
вець, історик, етнограф, громадський діяч опозиційного напрямку. Професор 
(1880), академік Петербурзької АН (1914).

33 Зустрічі з М. Ковалевським, високі моральні якості покійного І. Линни-
ченко описав у статті: Линниченко И. А. Из моих воспоминаний // Одесские 
новости. – 1916. – 25 марта.

34 Уварова Прасков’я Сергіївна (1840–1924) – графиня, дружина, а по-
тім вдова історика О. Уварова, історик, археолог, організатор археологічних 
з’їздів. Підтримувала контакти зі всіма провідними істориками України, зо-
крема, Одеси. Член Одеського товариства історії та старожитностей, почесний 
член Новоросійського університету.

35 Ідеться про роботу Московського археологічного товариства, яке очо-
лювала П. Уварова. Від 1890 р. І. Линниченко був членом цього товариства. 
Під час викладання в Московському університеті І. Линниченко найактивні-
ше працював у товаристві. За його редакцією видано 3 та 4 томи часопису 
товариства “Археологические известия и заметки”. У цих томах він вів роз-
діл “археологічна хроніка”, де були зібрані відомості про найбільш помітні 
археологічні відкриття у Російській імперії та поза її межами. Як делегат від 
товариства, він брав активну участь у роботі Московського, Віленського та 
Ризького археологічних з’їздів, здійснював археологічні розкопки. Найпоміт-
нішим проявом діяльності І. Линниченка у цьому товаристві була його участь 
в організації слов’янської комісії.

36 Ідеться про ІХ археологічний з’їзд у Києві у 1899 р.
37 Флоринський Тимофій Дмитрович (1854–1919?) – історик, професор 

університету Св. Володимира, українофоб.
38 Відкритий лист до М. Грушевського І. Линниченко оприлюднив лише 

у 1917 р. (Линниченко И. А. Малорусский вопрос и автономия Малороссии. 
Открытое письмо проф. М. С. Грушевскому. – ПТГД. – Одесса, 1917. – 40 с.

39 Німеччина понад усе.
40 Цей лист забезпечив можливість одеській “Просвіті” делегувати на 

Чернігівський археологічний з’їзд 1908 р. своїх промовців. На секції під го-
ловуванням І. Линниченка та секретарюванням одеситів Х. Ящуржинського 
та С. Шелухина було прочитано 5 доповідей українською мовою. Після про-
мов співали кобзарі. Див.: Известия ХIV АС в Чернигове. – 1908. – С. 69–72, 
97–99.

41 Лист присвячено обставинам підготовки ХV археологічного з’їзду в 
Новгороді. Йдеться про програму дослідження Новгорода, запропоновану 
І. Линниченком. П. Уварова вважала цю програму заполітизованою. Однак 
після наведеного листа І. Линниченка програма, що містила згадку про Нов-
городську конституцію, була надрукована у працях з’їзду без змін.

42 Лазурський Олександр Федорович (1874–1917) – російський психолог, 
брат одеського професора, літературознавця В. Лазурського, друга І. Линни-
ченка. Помер після тривалої хвороби, чим і викликана характеристика О. Ве-
селовського.
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43 Ідеться про підготовку до друку, виданого у 1918 р. 54 випуску “Из-
вестий Таврической ученой архивной комиссии”, присвяченого кримському 
історику Олександру Львовичу Бертьє-Делагарду. Стаття О. Веселовського у 
цьому випуску відсутня.

44 Марр Микола Якович (1864–1934) – радянський лінгвіст-сходознавець, 
історик, етнограф, археолог, академік Петербурзької АН, віце-президент АН 
СРСР. Був знаний як автор яфетичної теорії, що панувала в радянському мо-
вознавстві у 1930–1950-х роках.

45 Танфільєв Гаврило Іванович (1857–1928) – професор кафедри географії 
Новоросійського університету.

46 Лист є відображенням інтересу І. Линниченка до історії вірмен, вті-
леного ним у науковій праці: Линниченко И. А. Общественная роль армян в 
прошлом Юго-Западной Руси. – Киев, 1895.

47 Лист написано на бланку Одеського бібліографічного товариства у Но-
воросійському університеті.

48 В архівному описі помилково зазначений як лист “Шпаковского”.
49 Шпаков Олексій Якович (1868–1927) – історик права, професор Ново-

російського університету та Одеського інституту народного господарства.
50 Дьяконов Михайло Олександрович (1855–1919) – історик, професор Пе-

тербурзького університету, академік Петербурзької АН.
51 Покровський Йосиф Олексійович (1868–1920) – професор кафедри рим-

ського права Санкт-Петербурзького та Московського університетів.
52 Ця робота О. Шпакова не була надрукована. Виявом процесу її напи-

сання була доповідь О. Шпакова на одному з засідань Одеського товариства 
історії та старожитностей “К истории секуляризации церковных имуществ в 
Новгороде при Иване ІІІ”.

53 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древ-
ней Руси до конца XVII века. – СПб., 1912.

54 Загоровський Євген Олександрович (1885–1938) – одеський історик, 
учень І. А. Линниченка, професор Новоросійського університету, Одеських 
вищих жіночих курсів, Одеського інституту народної освіти. Розстріляний.

55 Успенський Федір Іванович (1845–1928) – історик, один із засновників 
візантиністики у російській імперії та СРСР, професор Новоросійського уні-
верситету, директор Російського археологічного інституту в Стамбулі, акаде-
мік РАН.

56 Ідеться про працю Є. Загоровського “Очерк истории Северного При-
черноморья”. – Ч. 1. – Одесса, 1922. – 100 с.

57 Батько Є. Загоровського, Загоровський Олександр Іванович (1849–
1919) – професор кафедри цивільного права юридичного факультету Харків-
ського університету, з 1892 р. ординарний професор кафедри цивільного пра-
ва та судочинства НУ.

58 О. Загоровський мав трьох синів: Євгена, Миколу та Георгія. Мико-
ла був видатним гідробіологом та лімнологом, приват-доцентом НУ. Також 
приват-доцентом НУ наприкінці 1910-х рр. був Георгій, хоча його біографія 
значно менш відома. У документах 1920-х – початку 1930-х рр. переважають 
згадки про контакти Є. Загоровського з Миколою.

59 Мати Є. Загоровського, уроджена Н. Забелло.
60 Ідеться про працю: Загоровський Є. Отношения России и Италии в 

ХІХ веке // Записки Одесского общества истории и древностей. – Т. 33. – 
1919. – С. 41–58. Свій задум він реалізував у статті “Генуезькі колонії на Пів-
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нічнім Причорномор’ї ХІІІ–ХV в.”, яка увійшла до збірки “Полуднева Украї-
на”. – Київ, 1930. – С. 150–191. Однак збереглися лише унікальні примірники 
цього видання, яке було знищено. Рукопис зберігається у Х фонді (ВУАН) 
Інституту рукопису національної бібліотеки АН України ім. В. Вернадського. 
Див.: Папакіна Т. П. З історії втрачених видань Всеукраїнської академії наук: 
збірник “Полуднева Україна” // Архіви України. – № 6. – 2001[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.archives.gov.ua / Publicat/AU/2001-6-2.php.

61 “Анналы: журнал всеобщей истории, издаваемый РАН” – видавався у 
Петрограді та Москві у 1922–1924 рр. за редакцією Ф. Успенського та Є. Тар-
ле. Вийшло 4 випуски. Згадана стаття Є. Загоровського на сторінках цього 
видання не була надрукована.

62 Можливо мається на увазі Оксман Юліан Григорович (1895–1970) – іс-
торик, літературознавець. У 1920-ті рр. деякий час очолював Одеський істо-
ричний архів. Репресований у 1930-х рр.

63 Див.: Анналы. – Т. 2. – 1922. – С. 271–272.

There are published for the first time little known archival documents, namely 
correspondence of Odesыa and Russian historians, members of the Petersburg 
Academy of Sciences. These sources reflect the activities and relationships of Odeыsa 
historians I. Lynnychenko, O. Shpakov, E. Zahorovsky; Russian academicians 
O. Shakhmatov, O. Lappo-Danilevsky, P. Uvarova, M. Marr, N. Kondakov and 
others.

Key words: Odesыa; the Novorossiysk University; the Petersburg Academy of 
Sciences; the epistolary sources.
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ПОХОДЖЕННЯ І ГЕРБИ РОДУ ТРЕТЕРІВ 
(за документами ЦДІАЛ України, м Львів)

Порушено питання походження роду Третерів з Любомірських та з’ясо-
вано особливості поєднання та використання обох гербів роду.

Ключові слова: Річ Посполита; шляхта; герби; Третери; Григорій XIII; 
Любомірські.

Фонд Третерів у Центральному державному історичному архіві 
України, м Львів (далі – ЦДІАЛ України) містить чимало цікавих ма-
теріалів з історії роду Третерів та інших шляхетських родин Малополь-
щі у XVI–XX ст. Незважаючи на чималий пласт матеріалів, нині вони 
залишаються малодослідженими. Для залучення ширшого кола дослід-
ників до вивчення матеріалів фонду доцільно  розглянути важливі для 
кожної шляхетської родини питання – походження та герб.

Питання походження роду Третерів залишається дискусійним від 
початку XIX ст. до нашого часу. Існували щонайменше дві версії місця 
походження. Перша вийшла з-під пера дослідника історії свого роду, 
шамбеляна останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа По-
нятовського – Станіслава Каєтана Третера. Його праця залишилася в 
рукописі й зберігається в Архіві Третерів, що на початку XIX ст. був 
переданий на зберігання до бібліотеки Львівського університету (зараз 
це фонд № 836 ЦДІАЛ України). Цей Архів зібраний і впорядкований 
вищезгаданим Станіславом Третером. У своїх записах він неодноразово 
стверджує, що його рід походить з Помор’я (Pomorza), тобто Королів-
ської Пруссії, звідки переїхав до Познані. Цієї ж версії притримується 
в статті про Архів Третерів Наталія Царьова1.

Іншу версію – про походження Третерів саме з Познані – пропонує 
своїм читачам “Золота книга польської шляхти”. У статті “Treterowie 
herbu Szreniawa z odmianą”, написаній на підставі витягів з архівних 
документів, наданих Геральдичною канцелярією спадкоємців Мар’яна 
Равіча Роєка у Львові, зазначено, що представники роду “на почат-

* Камінський Василь Яремович – магістр, зберігач фондів відділу давніх 
актів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів.
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ках” замешкали також на Вармії та в Королівській Пруссії2. Ксьондз 
Александер Брандовський у своїй монографії, присвяченій Мацєю–
Казімєжові Третеру, натомість стверджує, що родинне гніздо Трете-
рів знаходилося в Кракові. Підставою для таких тверджень А. Бран-
довського, які він черпав з “Księgi promocji wydziału filozoficznego” 
(“Книга присвоєнь учених ступенів філософського факультету”) Кра-
ківського університету, є відомості про денбінського пароха, ксьондза 
Шимона Третера, котрий у 1585 р. здобув у Краківському університеті 
ступінь бакалавра філософії. Брат цього Шимона, Якуб, із Кракова пе-
реїхав до Познані. У зв’язку із цим цілком логічною може здаватись 
думка, висловлена А. Брандовським та автором статті про Третерів у 
“Золотій книзі польської шляхти” про розселення Третерів з Познані у 
Вармію.3 Але жодне дослідження, на жаль, не може пояснити, звідки 
Третери з’явилися в Кракові. Оскільки вони навряд чи були поляками 
в тогочасному значенні цього слова, то, імовірно, могли переселитися 
до Польського королівства з іншого краю. Таким чином, точка зору 
Станіслава Третера, котра ґрунтується на свідченнях про походження 
роду з Помор’я, є актуальною і, на нашу думку, більш імовірною. На її 
користь свідчать також тексти офіційних документів, зокрема, в приві-
леї короля Міхала Вишневецького з 1669 р.4 зазначалося, що “Majorem 
ejus ex Ducato Prusico profecti Sedem in Majores Poloniam transtulerunt”5 
(предки їхні, котрі походили з Князівства Пруського, родинне гніздо 
перенесли до Великопольщі).

Згаданий Якуб Третер народився у 1517 р., був золотарем, тому, як 
вважає А Брандовський, його нащадки були вправними у гравіруван-
ні.6 Що стосується років його життя, то диспонуємо трьома варіантами 
його дати народження: 1517 р., за А. Брандовським7; 1520 р., як подає 
Н. Царьова на підставі генеалогічних інформацій з Архіву Третерів8 і 
1527 р. – “Золота книга польської шляхти”9. Також знаходимо і різні 
дати його смерті. А. Брандовський вважає, що це 1597 р., Н. Царьова та 
“Золота книга польської шляхти” подають 1607 р. Версія А. Брандов-
ського частково збігається з версією в “Золотій книзі польської шлях-
ти” щодо тривалості життя Якуба – 80 років.

Отже, рід Третерів бере свій початок від Якуба (1520–1607), ін-
троліґатора10, а не золотаря (як вважає А. Брандовський), дружиною 
котрого була Аґнєшка Рожанковська11. В цьому шлюбі народилося 
двоє синів – старший Томаш, який є родоначальником шляхетського 
роду Третерів, та молодший Бартоломей, котрий продовжив рід. До-
волі детальну біографію Томаша Третера написав дослідник Тадеуш 
Хржановський у монографії “Художня діяльність Томаша Третера”, що 
вийшла у світ у 1984 р.

Томаш Третер народився 1 березня 1547 р. у передмісті Познані – 
Хвалічево. У другій половині 1560-х років навчався в Браневі у єзу-
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їцькому колегіумі, заснованому 
єпископом Станіславом Гозієм у 
1565 р. Опісля, у 1569 р., разом 
зі своїм покровителем кардина-
лом Гозієм виїжджає до Риму, де 
студіював теологію та право і здо-
був ступінь бакалавра обох прав. 
У Римі також навчився мистецтва 
гравірування в Джованні Батісти 
де Кавальєрі12. Не раніше 1575 
р., але і не пізніше 1579 р., при-
йняв сан священика. У 1579–1593 
рр. був каноніком затибрянської 
базиліки. У Римі потоваришував 
із секретарем кардинала Гозія – 
Станіславом Решкою. Від нього 

згодом перейняв обов’язки секретаря, котрі виконував до смерті кар-
динала. В грудні 1583 р. до Риму прибув племінник короля Стефана 
Баторія – Анджей Баторій, ментором якого був Станіслав Решка. У цей 
час Т. Третер допомагає Решці успішно залагодити в Папи Римського 
справу надання посади кардинала для молодого, 21-річного польського 
королевича. Роком пізніше, в липні 1584-го, як секретар молодого Ба-
торія, Третер разом з новоспеченим кардиналом виїжджає до Польщі. 
Анджей Баторій стає єпископом-помічником у вармінській дієцезії, де 
правлячим єпископом був на той час Марцін Кромер, а Томаш Третер, 
представлений Кромером, був обраний каноніком фромборзької капіту-
ли. Знайомство із Стефаном Баторієм посприяло подальшому розвитку 
кар’єри Томаша Третера. Навесні 1586 р. разом з Анджеєм Баторієм він 
повертається до Риму вже як посол Речі Посполитої, а водночас як осо-
бистий секретар королеви Анни Яґеллонки для залагодження її майно-
вих інтересів при неапольському дворі13. Навіть після смерті Стефана 
Баторія Томаш Третер залишився при королівському дворі, обійнявши 
посаду  секретаря короля Зиґмунта III Вази. Проте у 1593 р. на завжди 
повертається до Вармії. Тут після смерті єпископа Марціна Кромера 
повновладним господарем дієцезії (з 1589 р.) уже був Анджей Баторій. 
При ньому Т. Третер був призначений прелатом, кустошем фромборзь-
кої катедри і канцлером вармінської капітули. До кінця життя Томаш 
Третер гербу “Драко” займався упорядкуванням місцевих архівів, опра-
цюванням історичних праць, малюванням, гравіруванням  тощо.

 Помер у Фромборку 11 лютого 1610 р., де і похований. Про дату 
смерті маємо цікаві і водночас достатньо достовірні свідчення в архіві 
Третерів. На початку XIX ст. укладач родового архіву Станіслав-Кає-
тан Третер вів короткотривалу переписку із представником вармінської 

Герб “Драко”, наданий Папою
Римським Григорієм XIII.
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капітули, а саме із катедральним каноніком Г. Ґромбчевскім. У листі 
від 11 грудня 1809 р. Ґромбчевский зі здивуванням писав, що постать 
кустоша і каноніка Томаша Третера, на жаль, залишилась без гідної 
уваги у катедральних актах. На запитання Станіслава Третера про дату 
смерті Томаша Третера Ґромбчевський відповів вичерпно. Відповідно 
до правил обрання каноніків, наступник мав бути обраний і настанов-
лений у 30-денний термін, а оскільки 3 березня 1610 р. курію обійняв 
наступник Третера Фелікс Косс, то Третер не міг померти раніше ніж 
2 лютого того ж року. З іншого боку, вармінська капітула мала приві-
лей, згідно з яким у визначений час, зокрема у грудні, лютому та квітні, 
могла самостійно обирати собі каноніка. Оскільки згаданий попередньо 
Фелікс Косс був обранцем Капітули, то право вибору припало саме на 
місяць лютий, тому, робить висновок Ґромбчевський, канонік Т. Третер 
мав відійти на той світ не пізніше 2 лютого.14 Розбіжність між датою, 
поданою Т. Хржановським, та датою, встановленою цим листуванням, 
пояснюється 10-денною похибкою, що виникла внаслідок реформи ка-
лендаря, здійсненої доброчинцем роду, папою Григорієм XIII.

Ще під час першого перебування Томаша Третера у Римі – у 1569–
1584 рр., Папа Григорій XIII його разом із братом та нащадками підніс 
до римського шляхетського стану, а також прийняв Третерів до своєї 
родини Буонкампаньї і надав їм свій герб “Драко”.15

Таким чином, уже наприкінці XVI – першій половині XVII ст. Тре-
тери ідентифікували себе із шляхтою, щоправда, їхній статус у Речі По-
сполитій не був юридично закріплений. У цьому контексті неодмінно 
варто звернути окрему увагу на ще одну постать, яка відіграла важливу 
роль для роду – Мацєя Казімєжа Третера, протопласта власне польської 
шляхетської родини Третерів. Він був наймолодшим сином Бартоломея 
Третера і Маґдалени Крещинкувни, племінником Томаша. Брат Тома-
ша, Бартоломей Третер (1573–1659),16 народився в Познані і, як вважає 
А. Брандовський, був золотарем, котрий більшу частину свого життя 
прожив у Борку17, при цьому не відрікаючись своєї приналежності до 
познанського міщанства. Перший його син, Блажей, після завершення 
навчання у Фромборку став священиком, а у 1609 р. отримав посаду 
вармінського вікарія. Другий син Бартоломея, Ян, також обрав собі ду-
ховну кар’єру і входив до почту вармінського єпископа Шимона Руд-
ніцького. Третій син, Томаш, обрав світське життя і проживав у Борку. 
Священиком став і четвертий син – Павел (1609–1667), котрий ціле 
життя був душпастирем парафії в Здзєшові неподалік Борку.18

Мацєй Казімєж, підляський ловчий, дідич села Мєтньова19 в Кра-
ківському воєводстві, зробив найбільш блискучу кар’єру з-поміж усіх 
братів. Народився у 1623 р. у Познані або, можливо, в Борку. Ще під 
час навчання в ґімназії у Познані він опинився під протекцією магната 
Лукаша Опалінського20, до котрого дорогу йому відкрила добра приязнь 
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між познанським єпископом Опалінським21 та його стриєм Томашом 
Третером. У 1647 р. Мацєй Казімєж здобув ступінь бакалавра філософії 
та семи вільних наук у Краківському університеті.22 Роком пізніше – 
ступінь доктора філософії у цьому ж університеті.23 Першим дослідни-
ком життя і діяльності Мацєя Третера був о. Александр Брандовський, 
у чиїй монографії знаходимо цікаву характеристику цього Третера. А. 
Брандовський згадує про першу працю Мацєя Третера “Obrona i sława 
królestwa polskiego, ozdoba wielkopolski cudowna Matka Bozka w kościele 
zdieszowskim przy Borku wielkimi darami z nieba wsławiona…”, видану 
в друкарні Францішка Цезарія у 1647 р. у Кракові. Титул цієї праці на-
зиває Мацєя Третера бакалавром філософії семи вільних наук. Написа-
на вона в стилі, котрим різко критиковано протестантський лібералізм, 
особливо за руйнівні діяння в Борку у XVI ст. Досліджуючи цю книгу, 
А. Брандовський стверджує, що спершу вона була написана польською 
мовою, але згодом видана і  латиною.24

Після захисту докторського ступеня у Краківському університеті у 
1648 р. Мацєй-Казімєж одружився з міщанкою Катажиною Чеховічув-
ною і оселився в Кракові, у власній кам’яниці на Казімєжу. Згодом, піс-
ля акту нобілітації, Мацєй придбав село Біскупичі25. Про поважне ста-
новище Мацєя в суспільстві, як вважає А. Брандовський, може свідчити 
той факт, що хресним батьком першої дитини Мацєя був краківський 
воєвода Ян Великопольський.26 До слова, в метриці хрещення Яна (від 
10 липня 1659 р.), на котру посилається автор статті про Третерів у “Зо-
лотій книзі польської шляхти”, подружжя Мацєя та Катажини Третерів 
згадується як “generosorum”, себто шляхетного походження. 

Десь наприкінці 40-х рр. XVII ст. Мацєй Третер розпочинає свою 
кар’єру у дворі Анджея Ольшовського, хелмінського єпископа та ко-
ронного підканцлера27, а опісля опиняється на службі в канцелярії 
князя Єжи Любомирського, вірним працівником котрого стає на най-
ближчі два десятиліття, тобто у 1650-х–1660-х рр. У 1661 р. король Ян 
Казімєж призначив Мацєя Казімєжа своїм секретарем. Свої особливі 
військові та дипломатичні заслуги перед Річчю Посполитою Мацєй 
Третер здійснив під час польсько-шведської війни. Саме він, як посол 
великого коронного маршалка Єжи Любомірського, після капітуляції 
Стефана Чарнецького перед шведським королем Карлом Густавом під 
Краковом у жовтні 1655 р., зумів переконати частини польських військ, 
що перейшли на сторону шведів, повернутися на сторону Польщі.28

У 1664 р. Єжи Любомірський після подій, котрі ввійшли в історію 
Речі Посполитої як “рокош Любомірського”, змушений утікати з краї-
ни за звинуваченнями в підбурюванні шляхти супроти короля, спробі 
захоплення влади, зраді стану, підкупі, за що був засуджений на смерт-
ну кару з конфіскацією майна і втратою честі. Мацєй Третер залиша-
ється його вірним поплічником аж до смерті Любомірського 31 січня 



217ГЕНЕАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1667 р. у Вроцлаві. Що було го-
ловною причиною такого кроку 
Мацєя Казімєжа, точно сказати 
дуже важко, але причин щонай-
менше дві. По-перше, Третер, як 
діяч “стронніцтва Любомірсько-
го”29, також міг бути пересліду-
ваний супротивниками вже екс-
маршалка, а по-друге, з причини 
особистої вірності маршалку та 
його ідеям. Очевидно, що він тоді 
не знав, що через кілька років ра-
зом з Любомірським буде реабі-
літованим. Як би там не було, але 
у 1669 р. на елекційному сеймі 
Міхала Корибута Вишневецького Єжи Любомірський був посмертно 
реабілітований, а Мацєй Третер за заслуги в часі “шведського потопу” 
за підтримки князів Любомірських та хелмінського єпископа Анджея 
Ольшовського був прийнятий до кола лицарів золотої остроги королем 
Міхалом Вишневецьким на вальному коронаційному сеймі в Кракові 
30 вересня 1669 р. Через індиґнат був затверджений і герб “Драко”, 
наданий родині папою Григорієм XIII.

Згодом, 26 квітня 1670 р., за особисті заслуги перед родиною Лю-
бомірських, а особливо перед князем Єжи30, Мацєй Казімєж разом з 
цілим потомством отримав герб князів Любомірських – “Шреняву без 
хреста” і прізвисько з “Любомірських”. Ці привілеї були потверджені у 
1676 р. королем Яном III Собєським.31 Ян III у 1688 р. також призначив 
Мацєя Третера своїм секретарем і надав йому уряд підляського ловчо-
го.32 Підтвердження цих привілеїв Станіслав Третер відшукав також в 
актах краківського ґродського суду. З облятованого документа з книги 
“Relationum seu Oblatorum Castrensis Cracoviensis”, Том 99, с. 553–565, 
30 листопада 1894 р. було зроблено ідентичний відпис, засвідчений 
підписом директора Крайового архіву актів ґродських і земських, д-ра 
Ф. Пєкосінського.33 З того часу кожен герб можна було вживати як 
окремо, так і в геральдичному поєднанні.

Короткі описи цих гербів знаходимо у “Золотій книзі польської 
шляхти”. Папський герб “Драко”: дракон у золотому полі, а на шоломі 
орел з короною на голові. А геральдичне поєднання описане так: герб 
Шренява без хреста, але з тією відмінністю, що на шоломі кладуть ви-
щезгаданого папського дракона, замість орла з короною на голові.34

Детальніші описи цих гербів залишив Станіслав–Каєтан Третер у 
своїх нотатках, котрі зберігаються в Архіві Третерів. Як зазначає Ста-
ніслав Третер, у привілеї короля Міхала Корибута Вишневецького герб 

Герб “Шренява” без хреста, 
наданий Любомірськими у 1670 р.
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сім’ї Буонкампаньї  описаний так: 
“Щит золотого кольору, на яко-
му дракон “звірячого” кольору з 
розпростертими, наче до злету, 
крилами; на шоломі чорний орел 
з такого ж кольору короною на 
голові”. Нижче подає і відтиск 
печатки з цим гербом.35 З цього 
відтиску дізнаємося також інші 
подробиці герба. Шолом шля-
хетський має п’ять прутів, що 
перетинаються між собою, – три 
у вертикальному і два в горизон-
тальному положенні. Клейнод 
на шоломі чорний, звернений 

вправо з розпростертими крилами орел з чорною шляхетською коро-
ною на голові. Із правої сторони щита знаходиться арматура (гармата, 
ядро, шабля, три хоругви і спис).36 З лівої сторони щита розташований 
звернений вправо грифон білого кольору, що спинається на щит. Цей 
елемент, як вважає Станіслав Третер, говорить про походження роду 
Третерів із Князівства Поморського.37 Далі С. Третер подає відтиск 
печатки, де є візерунок герба “Шренява без хреста”, наданого князя-
ми Любомірськими.38 На цій печатці є такий же італійський щит, хоча 
можна було використовувати щит французький, який рід отримав від 
Любомірських.39 Подібний щит використовував, наприклад, Станіслав 
Каєтан Третер40, поле щита червоного (кривавого) кольору. Тло щита з 
лівого верхнього боку до правого нижнього в скіс S-подібно перетинає 
річка срібного кольору. Праворуч від щита – описана вище арматура, 
а ліворуч щит підтримує крокуючий арміґер (воїн) анфас у середньо-
вічних обладунках зі списом.41

Третій варіант герба Третерів згідно з привілеєм короля Яна Со-
бєського  складено з двох гербів, тобто “Драко” та “Шреняви” у такому 
геральдичному поєднанні: на червоному полі щита ріка Шренява без 
хреста, на шоломі дракон з розпростертими крилами, готовий до злету.42

Витяг з нобілітаційних метрик цісарсько-королівського уряду Га-
личини, виданий на ім’я Станіслава Третера у 1803 р., містить малю-
нок того ж геральдично поєднаного герба. Овальний щит (італійський), 
поле щита червоного кольору; на тлі – S-подібна ріка срібного кольору; 
шолом шляхетський увінчаний трьома вертикальними прутами; клей-
нод – папський чорний дракон із розпростертими до злету крилами і 
висуненим язиком червоного кольору; арматура з лівого боку щита за-
знала певних змін: лише дві хоругви (замість трьох), шабля, гармата, 
два списи; праворуч – грифон, котрий спинається на щит, “звірячого” 

Геральдичне поєднання обох гербів.
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(темно-зелено-коричневого) 
кольору з висуненим язиком 
червоного кольору.43

Сам Станіслав Третер 
вживав ще одну модифіка-
цію двох гербів, про яку до-
відуємось із відбитка його 
печатки. Щит розтятий; у 
правому золотому полі вище 
описаний дракон, а в лівому 
червоному полі “Шренява без 
хреста”, тобто “Дружина”. На 
печатці його сина, Станісла-
ва-Міколая, герб має вигляд 
двох притулених щитів: на 
правому – герб “Драко”, а на 
лівому – “Шренява”.44 У цих 
двох випадках варто звернути 
увагу на відсутність щитотри-
мачів.

Двогербову печатку використовував також канонік львівський Іґна-
цій з Любомірських Третер45, котрий походив зі старшої гілки Третерів. 
Бальтазар, рідний брат Станіслава Каєтана, на своїй домініальній пе-
чатці (вживалась для підтвердження права власності на земське воло-
діння) використовував два притулених швейцарських щита: на правому 
герб “Дружина”, а на лівому щиті знаходилась монограма літер “B” і 
“T” (Baltazar Treter).46

З відтисків печаток Третерів, зібраних Станіславом Третером (а їх 
є більше 40), дізнаємося про те, що герб “Шренява без хреста” часто 
трактувався двояко. Наприклад, на печатці Міколая з Любомирських 
Третера “Шренява” позначена як обернена S-подібна.47 Серед інших 
розбіжностей варто відзначити змінене розташування позащитових фі-
гур на печатці того ж Міколая. Тут грифон, котрий традиційно спина-
ється на щит ліворуч, опинився в дзеркальному відображенні праворуч, 
натомість арматура справа від щита опинилась зліва.48 Зрештою такі 
видозміни можна пояснити механічними помилками майстрів, які ці 
печатки виготовляли.

Для бібліотеки й архіву Третерів Станіслав Третер використовував 
спеціально виготовлене стилізоване поєднання обох гербів в одному 
щиті. Італійський овальний щит перетинає в пас ріка Шренява (злег-
ка нагадує S-подібний вигин) срібного кольору, у верхньому золотому 
полі сидить дракон із розпростертими крилами, готовий до злету; ниж-
нє поле щита темно-червоного (кривавого) кольору; клейнод – чорний 

Стилізований герб дому Третерів 
для Архіву Третерів у Львові.
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орел із розпростертими кри-
лами з чорною шляхетською 
короною на голові. З правого 
боку щита – арматура (три 
хоругви, штандарт, два спи-
си, шабля і гармата); з ліво-
го– крокуючий лицар анфас 
у середньовічних латах; щит 
покриває стилізований дво-
барвний плащ, срібний ззовні 
і червоний із середини.49

Для більш повного уяв-
лення про герби роду Трете-
рів необхідно звернути увагу 
на ще одну важливу деталь. 
Нині складно відповісти, за 
яких обставин було допу-
щено доволі грубу помилку 

в трактуванні герба італійської родини Бонкампаньї, проте більшість 
Третерів, котрі використовували герб “Драко”, систематично її повто-
рювали. Найперше слід відзначити, що на папському гербі зображено 
лише верхню частину тулуба дракона з передніми лапами і розпростер-
тими крилами, натомість у трактуванні Третерів цей дракон сидить і 
зображений із хвостом. Щодо барв, то на відміну від дракона Бонкам-
паньї, який  золотого кольору, дракон в описі, поданому Станіславом 
Третером, кольору “звірячого”. Відрізняється також і колір поля. В 
Бонкампаньї тло є кривавого (червоного) кольору, а в затвердженому 
королем Міхалом Вишневецьким гербі Третерів поле щита є золотого 
кольору.50

Цікавим видається також факт, що Третери були першим родом 
Речі Посполитої, які отримали шляхетство від Папи Римського. Дже-
релом такої інформації є збережена вирізка з газети “Przegląd”. У цій 
газетній замітці, зокрема, зазначається, що до моменту виходу цього 
номера газети було відомо, що першим в Речі Посполитій шляхетським 
родом, котрий став шляхтою завдяки Папі Римському, був рід Мло-
децьких. Натомість двома століттями раніше у такий спосіб шляхет-
ство здобули представники Третерів.51

Підсумовуючи, зазначимо, що в статті на основі значного джерель-
ного матеріалу вдалося проаналізувати питання походження роду Тре-
терів, розглянуто різні версії щодо місця походження та висвітлено біо-
графії родоначальників. Водночас у науковий обіг введено детальний 
опис герба Третерів з Любомірських Дружина–Смок та окреслено його 
форми вживання та видозміни.

Герб Третера Станіслава Каєтана із грамоти 
про підтвердження шляхетства 

(19 вересня 1803 р.).
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Отже, найбільш вірогідно, що родинне гніздо Третерів було на те-
риторії колишньої Королівської Пруссії (суч. Північна Польща). Самі 
Третери, за родинними переказами, вважали Королівську Пруссію 
своєю історичною Батьківщиною. Все ж, з огляду на брак інформації 
в джерелах, на даному етапі дослідження встановити конкретний на-
селений пункт виявилось неможливим. Попри це, із певністю можна 
говорити про локацію, з котрою пов’язана поява Третерів у джерелах. 
Відправною географічною точкою історії роду є історична столиця Ве-
ликопольщі – м. Познань, оскільки Третери були познанськими міща-
нами. Родоначальниками можна вважати дві особи – Томаша та Мацєя 
Казімєжа Третерів, яким було надано герби, а першим відомим у дже-
релах представником Третерів є батько Томаша – Якуб.

Прийняття Третерів до двох родів Буонкампаньї та Любомірських, 
а також юридичне закріплення двох гербів давало змогу використову-
вати ці символи як окремо, так і в геральдичному поєднанні. Частим 
явищем було недотримання представниками роду правил геральдики 
під час виготовлення ескізів герба чи печаток, що зумовило появу чи-
малої кількості видозмін обох гербів, які, щоправда, не мають визна-
чального характеру. Відзначимо, що в джерелах збереглося понад 40 
варіантів герба Третерів, кожен із яких належав до двох ліній роду у 
XVIII – на поч. XIX ст. Попри те, що Третери могли використовувати 
кожен герб окремо, найчастіше символи були у геральдичному поєд-
нані. В поєднаному гербі головними (щитовими) фігурами стали еле-
менти герба Шренява з видозміною, натомість дракон із герба родини 
Буонкампаньї опинився на місці клейнода.
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The problem of origin of Treter Family of Lyubomirsky, the features of 
combination and use of both emblems are considered.
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Т. А. КЛИМЕНКО* 

СІМЕЙНІ ТА АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КОЗАЦЬКОГО РОДУ ВАККА 

Статтю присвячено дослідницькій діяльності дійсного члена Москов-
ського історико-родовідного, Санкт-Петербурзького генеалогічного і Всеро-
сійського геральдичного товариств, члена-кореспондента Російського генеа-
логічного товариства. У результаті його багаторічної роботи в Державному 
архіві Черкаської області був сформований фонд роду Вакка, опис якого по-
дано в цьому дослідженні.

Ключові слова: родовід; дослідження; архівний фонд.

Демократизація суспільства актуалізувала розвиток історичної 
науки, в тому числі комплексу робіт, пов’язаних із збиранням та ви-
користанням документів особового походження. Інтенсивність комп-
лектування такими матеріалами в останні роки значно зросла і стала 
постійною тематикою архівної роботи.

Для правдивого відображення історичної дійсності потрібно залу-
чати джерела про наше минуле, якими можуть бути документи осо-
бового походження. Поряд з документацією державних установ, гро-
мадських організацій, комплектування архівів документами особового 
походження необхідне для розвитку історичної науки, для визначення 
шляхів руху в соціальному житті суспільства.

Часто сімейні архіви представлені документами повсякденного 
життя. Однак, узяті ізольовано від інших подібних матеріалів, ці доку-
менти часто не представляють значного інтересу. Лише комплектуючи 
з окремих документів цілі групи, архіви, що стосуються життя однієї 
або декількох осіб, можна простежити долі цих сімей упродовж кількох 
поколінь і скласти уявлення про їхнє соціальне, майнове становище у 
всій динаміці.

Борис Олександрович Вакка – уродженець і житель м. Москва (Ро-
сійська Федерація), фахівець у галузі радіотехніки, предки якого меш-
кали в с. Каленики, на історичній Переяславщині, нині Золотоніського 
району Черкаської області, дійсний член Московського історико-родо-
відного, Санкт-Петербурзького генеалогічного та Всеросійського ге-
ральдичного товариств, член-кореспондент Російського генеалогічного 
товариства1.

* Клименко Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, директор 
Державного архіву Черкаської області. 

© Т. А. Клименко, 2015
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Понад 30 років він проводив дослідження, пов’язані з відтворен-
ням історії його роду в архівних, наукових установах, музеях України і 
Росії, а також у Державному архіві Черкаської області, де зосереджено 
численні документи, що стосуються історичного минулого його пред-
ків2.

Результати пошуків і архівних знахідок, документальні свідчення, 
біографічні розвідки, аналіз історичних джерел дали змогу скласти ро-
довідне дерево реєстрових козаків війська запорізького XVII–XX ст. за 
понад 300-літній проміжок часу та написати книгу, назва якої розкри-
ває мету дослідження: “Вакка: реєстрові козаки війська Запорізького і 
їх нащадки або Козаки війська Запорізького Переяславського полку і їх 
нащадки роду Вакка” за період близько 1726–2006 рр3. 

За активну участь у роботі громадських організацій та плідну до-
слідницьку діяльність у 2002 р. Б. О. Вакка був нагороджений медаллю 
“За заслуги”, заснованою журналом “Гербовед” (Московське генеало-
гічне товариство), в якому, за результатами його досліджень, було над-
руковано п’ять статей та у 2005 р. медаллю “Ордена Золотої бджоли”, 
заснованою Всеросійським геральдичним товариством4.

У 2001 р. керівництво Державного архіву Черкаської області, до-
бре знаючи про його наполегливу дослідницьку та просвітницьку ді-
яльність, запропонувало  передати на державне зберігання зібрані ним 
сімейні документи та матеріали.  Завданням  фахівців державного ар-
хіву було забезпечити збереженість цих документів і підготувати  їх 
до всебічного використання. Накопичена сукупність зібраних та утво-
рених  документів дала змогу сформувати документальний фонд, який 
частинами передавався до державного архіву. З отриманих матеріалів 
у 2001 році був сформований фонд особового походження – “Вакка 
Борис Олександрович – дослідник роду Вакків, член генеалогічних та 
геральдичного товариств у Москві”, який у 2007 році був поповнений 
надходженням нових документів, переданих фондоутворювачем.

Усі документи складаються з оригіналів та ксерокопій: архівних 
довідок, копій та витягів з документів (свідоцтва, довідки, посвідчення, 
грамоти, щоденники, малюнки дітей, спогади, фотографії), сімейних 
нотаток життєпису членів роду Вакка. Крім того, в них подано мате-
ріали з питань етногенезу та історії козацтва; краєзнавства малої бать-
ківщини роду Вакка, а також низка колекцій, що відображають інтер-
еси Б.О. Вакка в різні періоди його життя; добірка статей про родовід 
козаків Вака; нарисів, статей про національно-визвольний рух у світі в 
публікаціях радянських та зарубіжних засобів масової інформації; ма-
теріали з публікаціями з питань загальної історії. 

До фонду увійшли також ксерокопії книги “Реєстр Запорізького 
війська 1756 року”, опису ревізії козаків с. Каленики Гельмязівської 
сотні Переяславського полку 1726 р. та ревізької казки за 1811 р., витя-
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ги з клірових відомостей за 1814 р., клірових книг Полтавської єпархії 
1902 р. про Золотоніський повіт та актової книги Полтавського горо-
дового уряду XVII ст., подвірні списки господарств по Калениківській 
сільській раді за 1943 р. та ін.

Документи систематизовані за такою схемою:
– матеріали родоводу козаків Вака (Вакка, Ваченко, Ватченко) – 

схеми-таблиці, витяги з архівних документів, книг, листування, фото-
графії, статті Б.О. Вакки та ін;

– матеріали до біографії Б.О. Вакки – окремі документи службової, 
наукової та громадської діяльності, адміністративно-господарського та 
побутового характеру, почесні грамоти, фотографії;

– матеріали, зібрані Б.О. Ваккою для своїх робіт, – статті, газети, 
карти та ін;

– матеріали членів роду Вакка – спогади, особисті документи;
– колекція документів про ХХІІ спортивну Олімпіаду, що відбу-

лась у
1980 р., – буклети, брошури, журнали, газети, листівки та ін.
Систематизація справ усередині груп має свої особливості. У групі 

“Матеріали родоводу козаків Вака (Вакка, Ваченко, Ватченко)”  умі-
щені схеми-таблиці, добірки документів до родоводу, копії архівних 
документів, матеріали з історії с. Каленики Золотоніського району Чер-
каської області (фотографії видів села, мешканців села, карти, схеми), 
статті Б.О. Вакки про ранні етапи становлення козацького етносу. У 
добірці документів про родовід – статті Б.О. Вакки (у т.ч. про родо-
від козаків Вака)  та  листування з архівами, музеями, відділами запи-
су актів громадянського стану, родичами з дослідження генеалогічних 
зв’язків роду Вакка5.

До групи “Матеріали до біографії Б.О. Вакки” увійшли окремі осо-
бисті документи службової, наукової та громадської діяльності, адмі-
ністративно-господарського та побутового характеру, почесні грамоти, 
документи та  фотографії6.

У групі “Матеріали, зібрані Б.А. Ваккою для своїх робіт” уміщено 
статті, історичні довідки, витяги з книг, архівних матеріалів про ет-
ногенез, історію і генеалогію козацтва, картографічні матеріали, схема 
родоводу Російського Великого князівства (862 – 1917 рр.), таблиці ро-
доводу удільних князівств Рюриковичів і Гедеміновичів (XII – XVI ст.), 
брошури, газети, статті7.

У групі “Матеріали членів роду Вакка” розміщені автобіографічні 
спогади батька, матері їх найближчих родичів (сестер, братів та їх дру-
жин) Бориса Олександровича,  особисті документи членів роду Вакка8.

У “Колекцію документів про XXII спортивну Олімпіаду”, що про-
водилась у 1980 р. у Москві, Києві і Талліні, роботу технічних засобів 
інформації якої забезпечував Б.О. Вакка, увійшли  матеріали з історії 



ГЕНЕАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ226

організації та проведення Олімпіади, згруповані за певними ознаками: 
буклети, листівки, газети, журнали9.

Найбільш цікавими і цінними документами у фонді є матеріали до 
родоводу козаків Вака (Вакка, Ваченко, Ватченко). Крім схем-таблиць 
родоводу, Борисом Олександровичем зібрані для своїх робіт добірки 
документів про рід Вака, статті Б. А. Вакки10.

Не менш значущою є  група матеріалів до родоводу козаків Вака, 
що складається з ксерокопій документів з генеалогічними даними за 
1827, 1843, 1859, 1923 рр. 

До фонду увійшла численна добірка фотографій видів с. Каленики, 
його жителів, але переважна їх частина містить колекцію світлин ро-
дини Вакка11.

Значний інтерес викликає листування Б. О. Вакки з Київськи-
ми мінералогічним та геологічними музеями, литовським істориком 
Т.М. Таршиловою, професором Вільнюського державного університе-
ту З.П. Зінкявічюсом з питань лінгвістичного тлумачення слова “вака”, 
історії та трансформації цього прізвища12.

Окрему групу складають друковані видання, долучені до складу на-
уково-довідкової бібліотеки держархіву області: 16 примірників науко-
вих видань, журналів, монографій історичної та генеалогічної темати-
ки, серед яких: “Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв. 
Каталог видань”; журнали “Речь”, “Гербовед”; “Итоговые материалы 
подворных переписей и ревизий населения России (1646–1858)”, “Все-
союзная перепись населения. 1937 г.”, В.М. Кабузан “Народы России в 
первой половине XIX в. Численность и этнический состав”, “Кубань – 
Украина. Вопросы историко-культурного взаимодействия”.

Усі документи Б. О. Вакка передав архіву без будь-яких застере-
жень, крім тих, що можуть бути надані для користування тільки для 
наукових досліджень з дозволу директора державного архіву.

Підсумовуючи, слід зауважити, що у полі зору сучасної історичної 
науки все більшої актуальності набуває тенденція дослідження з історії 
одного життя – до цілих родоводів, враховуючи їх унікальність і повно-
ту.  Реконструкція роду, здійснена Б.О. Ваккою, який нічим особливим 
не відрізнявся від пересічних сімей XVIII – XX ст., являє собою уні-
кальне явище в сучасній дослідницький діяльності зацікавлених осіб у 
вивченні вітчизняної історії та відтворенні своєї генеалогії. Особливо 
потребує належного вивчення його оригінальна методика дослідження, 
добору матеріалів, їх вдале поєднання та використання.

1 Державний архів Черкаської області, ф. Р-5905, оп. 1 спр. 2, арк. 1–3.
2 Там само, спр. 3, арк. 5–10.
3 Там само, спр. 31, арк. 3.
4 Там само, спр. 37, арк. 48–54.
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5 Там само, спр. 1, арк. 1–7.
6 Там само, спр. 14, арк. 1–81.
7 Там само, спр. 19, арк. 1–23.
8 Там само, спр. 27, арк. 1–89.
9 Там само, спр. 28, арк. 3–7.

10 Там само, спр. 10, арк. 1–19.
11 Там само, спр. 18, арк. 1–5.
12 Там само, спр. 41, арк. 7–9.

The article is devoted to research work of a current member of the Moscow 
Historical and Genealogical Society, St. Petersburg Genealogical Society and the 
Russian Heraldic Genealogical Society, and corresponding member of Russian 
Genealogical Society. As a result of his years of work in the State Archives of 
Cherkasy Region was formed fond of family of Vakk, as described in the present 
study.

Key words: the family tree; the research; the archival fond.
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УДК 929.52:94(477)

І. В. КУЗЬМІНА*

УКРАЇНСЬКА ГІЛКА РОДУ ШТЕЙНГЕЛІВ

У статті зроблено спробу прослідкувати долю нащадків родини Штейнге-
лів на теренах Російської імперії, куди в той час входила і частина українських 
земель. Основна увага приділяється періоду з 1877 до 1939 року, коли окремі 
представники родини мешкали переважно в Києві та на Рівненщині, а саме: 
брати Максим та Рудольф Штейнгелі, а також Федір Рудольфович Штейнгель. 

Ключові слова: Штейнгелі; Максим Васильович Штейнгель; Рудольф 
Васильович Штейнгель; Володимир Рудольфович Штейнгель; Федір Рудоль-
фович Штейнгель; маєток; фабрика; благодійництво; лікарня; школа.

Рід Штейнгелів залишив помітний слід в історії низки європейських 
країн. Серед його представників було чимало видатних особистостей – 
військових, державних, політичних та громадських діячів, науковців, 
підприємців, письменників, благодійників та меценатів. Нині немає 
ґрунтовних досліджень, присвячених генеалогії родини. Варто лише 
назвати статтю Т. Пономарьової, де авторка спробувала зробити поко-
лінний розпис родини Штейнгелів1. Короткі відомості з історії родини 
знаходимо у публікації Р. Михайлової2. У наукових розвідках І. Лука-
шевич, Н. Миронець, А. Климчука, Г. Бухала досліджується доля лише 
одного представника – Федора Рудольфовича, але в основному через 
призму меценатської діяльності. Тому комплексний генеалогічний на-
ратив з історії родини на теренах України на сьогодні відсутній.

Ще у X ст. представники роду Штейнгелів були нобілітовані ім-
ператором Священної Римської імперії Оттоном I за віддану військову 
службу3.

Яскравою постаттю був Карл Август Штейнгель (1801–1870). Він 
отримав освіту в Геттінгентському та Кенінгсберзькому університетах. 
Упродовж 1832–1846 рр. був професором фізики і математики в Мюн-
хені. Увійшов в історію як організатор телеграфного сполучення, ви-
нахідник системи електричного годинника, а також засновник точної 
оптичної майстерні у Мюнхені4.

Син попереднього – Гуго Адольф (1832–1893) – вирахував і виго-
товив оптичне скло для фотографічних об’єктивів5. Також він відомий 
як автор мемуарів і наукових розробок за темою вдосконалення оптич-
них інструментів, фотографічної оптики, об’єктивів і окулярів6.

© І. В. Кузьміна, 2015

* Кузьміна Ірина Володимирівна – аспірантка сектору генеалогічних та 
геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України.
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За генеалогічними розвідками Т. Пономарьової, рід Штейнгелів 
з’явився на території Російської імперії за часів Петра I і Катерини I7. 
Натомість Р. Михайлова зазначає, що перші представники цієї роди-
ни облаштувалися на російських теренах у другій половині XVIII ст. – 
за доби Катерини II. Першим з родини до Санкт-Петербурга з Баварії 
перебрався Іоанн Готфрід фон Штейнгель (1750–1804) – син міністра 
Анс бах-Байретського маркграфства Філіпа Фрідріха фон Штейнгеля, 
випускник Лейпцизького університету. З 1772 р. він проходив військо-
ву службу у м. Обва Пермського намісництва8. Його сином був відомий 
декабрист Володимир Іванович Штейнгель (1783–1862).

Фабіан (Фадей Федорович) Штейнгель (1762–1831) вступив на 
російську службу 1776 р., а з 1792 р. знаходився при О. Суворові. У 
1788–1790 рр. брав участь у військових діях проти Швеції, пізніше у 
1808–1809 рр. служив генерал-квартирмейстером генерала Л. Беннігсе-
не в Пруссії. Під час наполеонівської війни керував військовими діями 
у Прейсиш-Ейлау, Фрідланді, Ризі, Екау, Бауску, Полоцьку, Кублучах, 
Чашниках, Смолянах, Березині. За успішну службу був нагороджений 
орденами св. Олександра Невського з алмазами, св. Володимира II ст., 
св. Анни I ст. з алмазами, св. Георгія III ст.; прусським орденом Черво-
ного Орла I ст.; золотою шпагою “За хоробрість” з алмазами. Похова-
ний у Гельсінкі. Синів не мав, лише доньку9.

Іоанн (Іван Федорович), син Фрідріха Якова, служив капітан-ко-
мандором, а з 1801 р. перебував на посаді Іркутського віце-губернато-
ра10.

Інша гілка родини Штейнгелів мешкала в місті Ревелі (нинішній 
Таллінн). Їхнім предком був Іоанн Вільгельм фон Штейнгель – міністр 
курфюрста Саксонського. Згідно з грамотою австрійського імператора 
Йосипа II йому разом з родиною було надано 1777 р. баронський титул 
Римської імперії11.

Представник цієї гілки – Фрідріх-Вільгельм-Карл Штейнгель 
(1801–1878) – також переїхав до Російської імперії, де вступив на вій-
ськову службу.

Він відомий тим, що побудував у Владикавказі водогін. Був одру-
жений з Пауліною Амалією Софією фон Шилінг12.

У 1863 р. Державна рада Російської імперії, керуючись Зводом зако-
нів від 1857 р., дозволила Фрідріху-Вільгельму-Карлу фон Штейнгелю 
з синами Вільгельмом, Миколою (Микола Васильович), Магнусом-Кар-
лом-Олександром (Максим Васильович), Германом-Рудольфом-Олек-
сандром (Рудольф Васильович) та Олександром-Павлом-Іоаном (Леон-
гард Васильович) титулуватися баронами Римської імперії і внесла їх 
до п’ятої частини дворянської родовідної книги Київської губернії.13.

Микола Васильович Штейнгель (1832–1908) був поручиком, ак-
цизним чиновником, членом ради міністра фінансів, а також таємним 
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радником 14. У 1862 р. у Санкт-Петербурзі він одружився з баронесою 
Софією Юлією фон Врангель, дочкою Карла Врангеля – доктора ме-
дицини, дійсного статського радника, та Вільгельміни Шамот15. Саме 
від цього шлюбу народилася Віра Миколаївна Штейнгель, яка в май-
бутньому стала другою дружиною Федора Рудольфовича Штейнгеля та 
матір’ю його синів – Миколи та Володимира.

Олександр-Павло-Іоанн (Леонгард Васильович) Штейнгель (1843–
1918) служив заступником головного інженера інспекції з будівництва 
Новоросійської гілки Владикавказької залізниці16, завідував її матері-
альною частиною. Йому належали заводи у Катеринославі, маслороб-
ний і черепичний завод в Єкатеринодарі. Леонгард Васильович був по-
чесним опікуном гімназії в місті Єкатеринограді17.

Один з його синів від шлюбу з Катериною Павлівною Камінською, 
дочкою титулярного радника Павла Петровича Камінського та Марії 
Федорівни, народженої графині Толстої, – Павло Леонгардович Штейн-
гель (1880–1965) – був інженером нафтопромисловцем. Саме йому з 
1911 до 1914 рр. належав будинок “Ластівчине гніздо” на скелі мису 
Ай-Тюдор у Криму18. 

Брати Максим та Рудольф Васильовичи Штейнгелі 1877 р. осели-
лися у Києві. Магнус Карл Олександр (Максим Васильович) Штейн-
гель (1837–1921) у 1861 р. одружився з Софією Каблуковою19. Власних 
дітей подружжя не мало, тому пізніше вони всиновили хлопчика Івана. 
Максим був відомим цукрозаводчиком, власником великих виноград-
ників поблизу Туапсе, де ним було засноване виноробне господарство 
“Туішхо”. Для реалізації продукції він придбав кілька фірмових крам-
ниць із продажу вин і шампанського20. Одна з таких крамниць була роз-
ташована у власному будинку Максима Васильовича у Києві за адре-
сою – Ярославів Вал, 3 (зараз – резиденція індійського посла). Окрім 
вина, тут продавався кавказький мед та сухофрукти.

Максим Штейнгель був також співвласником декількох підпри-
ємств в Україні. Так, 12 січня 1881 р. прусський підданий Еміль Рудоль-
фович Міллер та Максим Васильович Штейнгель уклали у київського 
нотаріуса Скорделі договір про утворення Товариства для розвитку ви-
робництва привілейованих металічних машинних ременів та інших ме-
талоткацьких фабрикатів. Товариство приймає фірму “Металоткацька 
фабрика Рудольф Міллер і К0” з основним капіталом у тридцять три 
тисячі вісімсот рублів”21. Капітал накопичувався так: Міллер вкладав у 
справу свою фабрику з усім, що в ній знаходилося, – машинами, вер-
статами, інструментами, приладами, товарами, матеріалами і запаса-
ми, а також десятирічним привілеєм, наданим Міністерством фінансів 
19 листопада 1880 року на виробництво в Росії металевих машинних 
ременів. Все це відповідно до опису складало 8800 руб. Барон Максим 
Штейнгель вкладав свій капітал у сумі 25 тис. руб. Загальне керівни-
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цтво справами належало обом власникам, але безпосереднє керівництво 
справами, необхідні розпорядження для її функціонування покладалися 
на Рудольфа Міллера, який отримував за це гонорар у розмірі 1500 
руб.22. Договір укладався на десять років, пізніше він міг бути продо-
вжений на наступні п’ять років за згодою сторін.

У 1885 році на вулиці Кузнечній (нині Антоновича) Максим Васи-
льович створив фірму “Російська фабрика металевих рушників” з півсо-
тнею робітників. На фабриці щорічно виготовлялося 1 тис. м2 дротових 
решіток, металевих матраців, половиків, сит. Річний обіг підприємства 
складав 35–40 тис. руб. Коли в 1896 році було утворено Південноро-
сійський машинобудівний завод (нині відомий як “Ленінська кузня”), 
Штейнель передав свою фабрику цьому товариству. В Києві цей завод 
тривалий час називали “заводом Штейнгеля”23.

8 січня 1899 року в Царському Селі було розглянуто і затверджено 
устав, згідно з яким дозволено камер-юнкеру Миколі Миколайовичу 
Безаку, землевласнику Олександру Львовичу Пото і барону Максиму 
Васильовичу Штейнгелю заснувати Товариство Юзефовсько-микола-
ївського цукрово-бурякового і рафінадного заводу. Завод розташову-
вався у маєтку удови генерал-лейтенанта Марії Федорівни Безак та її 
нащадків у Юзефівці Бердичевського уїзду Київської губернії (нині 
Йосипівка Вінницької області). Згодом планувалося влаштування таких 
заводів в інших містах Російської імперії24.

Основний капітал товариства складав 550 тис. руб., поділених на 
550 іменних паїв, по 1 тис. руб. кожний. Їхня кількість ділилася між 
співзасновниками та особами, яких запрошували до участі за спільною 
згодою усіх інших власників25.

Перше загальне засідання пайовиків відбулося у Києві на вулиці 
Великій Володимирській 4 квітня 1899 р. У ньому взяли участь особис-
то і за дорученням 550 пайовиків товариства, з них Максиму Штейнге-
лю належало 50 паїв: 25 власних і 25 за дорученням від баронеси Софії 
Володимирівни Штейнгель. На засіданні присутні одноголосно обрали 
його головою зборів26. Окрім вирішення господарських та фінансових 
питань, було обрано і правління товариства. Головою правління і ди-
ректором-розпорядником також одноголосно було обрано Максима 
Штейнгеля. За свою роботу барон отримував 10% від чистого прибут-
ку, до цього йому відраховувалося 5% з того ж прибутку, а також нада-
валося 100 руб. на місяць чи 1 тис. руб. на рік для покриття пов’язаних 
з посадою витрат27. Товариство засновувалося на невизначений термін 
і підлягало закриттю у разі згоди усіх пайовиків на загальних зборах.

Станом на 1913 р. цукровий завод виробляв 400 тис. пудів цукру на 
рік, що дорівнювало середнім показникам для подібних підприємств. 
На заводі були створені особливі умови праці для робітників: побудо-
вані казенні будинки та лікарня. Правління товариства розміщувалося 



ГЕНЕАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ232

в декількох кімнатах будинку самого барона за адресою – вулиця Ярос-
лавів Вал, 3.28

Також відомо, що Максим Васильович був прихильником музично-
го мистецтва, допомагав субсидіями Київському відділенню Імператор-
ського музичного товариства, деякий час навіть входив до числа його 
директорів29. З 1887 до 1898 р. обіймав посаду гласного думи. Був по-
чесним мировим суддею у Чорноморській губернії30.

30 червня 1917 року Максим Штейнгель разом з родиною виїхав 
на Кавказ. З 9 липня до 20 грудня ц.р. кімнати їх будинку здавалися 
бухгалтерії будівничих загонів Всеросійського союзу міст, а ще рані-
ше – військовим. 20 грудня 1917 року будинок за адресою – вулиця 
Ярославів Вал, 3 “було реквізовано військовою владою і реквізиція 
продовжувалася до 9 липня 1918 року”31.

Його брат, Герман Рудольф Олександр (Рудольф Васильович) 
(1841–1892рр.), у 1861 р. першим закінчив корпус інженерів шляхів 
сполучення у Санкт-Петербурзі і був призначений на службу в Мос-
ковський округ шляхів сполучення, де працював на будівництві шосей-
них доріг32. Улітку 1872 року Рудольф Васильович отримав концесію 
для будівництва на приватні гроші залізниці від Ростову-на-Дону до 
Владикавказа, а також на будівництво і утримання за власний раху-
нок шосейного шляху та екіпажного сполучення від залізничної стан-
ції Кумська до Кисловодська. Граф С. Вітте згадував, що це сталося 
випадково. В той час Р. Штейнгель служив звичайним інженером на 
царськосєльській залізниці, а міністром шляхів сполучення був граф 
Олексій Бобринський. Княгиня Юр’євська, морганатична дружина ім-
ператора Олександра II, через власну зацікавленість лобіювала інтер-
еси кількох підприємців. Графу О. Бобринському дуже не подобався 
такий спосіб надання концесії, про що він особисто повідомив Олек-
сандра II. Монарх наказав міністру негайно особисто обрати людину, 
яку той вважає чесною і надійною. Вибір був за Р. Штейнгелем, котрий 
випадково впав в око графу О. Бобринському, але користувався пова-
гою у Міністерстві шляхів сполучення. Через декілька годин у листі до 
імператора міністр представив останнього як концесіонера Ростовсько-
Владикавказької залізниці33.

Для здійснення цих проектів бароном було засноване акціонер-
не товариство Владикавказької залізниці. Під керівництвом Рудольфа 
Васильовича було побудовано Петроградську, Московсько-Рязанську, 
Московсько-Курську, Балтійську, Ростово-Владикавказьку залізниці34. 
За свою успішну роботу барон був нагороджений орденами Св. Ста-
ніслава і Св. Анни35.

Крім основного роду занять він служив у Кавказькому учбовому 
окрузі і був почесним опікуном Владикавказької чоловічої прогімна-
зії36. У Кавказькому календарі на 1890 рік Штейнгель значиться як по-
чесний суддя у Армавірському судово-світовому окрузі37.
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У листопаді 1863 р. Рудольф Васильович поблизу Донського мо-
настиря у Москві вінчався з дочкою майора російської армії Федора 
Павлова Камінського – Марією Федорівною Камінською (1843–1890)38. 
За релігійним віросповіданням барон був лютеранином, а його дружи-
на – православною39. Від цього шлюбу народилося чотири сини.

Р. Штейнгель вибрав Україну своєю другою батьківщиною і не 
лише мав тут нерухомість, але й вирішив підтвердити за собою і сво-
єю родиною дворянські права. У 5-ій частині Родословної книги дво-
рян Київської губернії знаходимо таку інформацію: “Постановою Ки-
ївського Дворянського Депутатського Зібрання від 6 вересня 1879 р., 
на підставі копії наказу Урядового Сенату по Департаменту Героль-
дії, послєдовавшего по Височайшему Повелінню в Естляндське Дво-
рянське Депутатське зібрання від 4-го листопада 1863 р. за № 6313, 
про затвердження роду Фон-Штейнгейль в Баронському достоїнстві, з 
внесенням в п’яту частину родословної книги, перерахований в число 
дворян Київської губернії затверджений тим же наказом інженер Стат-
ський Радник 3-іменний Герман-Рудольф-Олександр син 3-х іменного 
Фрідріха-Вільгельма-Карла фон Штейнгейль, тим же визначенням за-
раховані до роду цього імені його дружина Марія і сини: Сергій, Іоанн, 
Федір і Володимир фон-Штейнгейль”40.

У 1877–1879 рр. на вулиці Бульварно-Кудрявській, 25 (зараз № 27) 
у Києві архітектором В. Ніколаєвим у стилі англійської готики на за-
мовлення Рудольфа Васильовича було побудовано маєток з розкішним 
парком і фонтанами. На деякий час він став родинним маєтком Штейн-
гелів, хоча голова родини за родом своєї діяльності мешкав переважно 
у Санкт-Петербурзі і в Києві бував наїздами. Крім Київського, йому 
належали також маєтки “Хуторок” на Кубані і “Городок” на Волині. 
Помер барон від розриву серця у 1892 р. та похований у Києві на Ас-
кольдовій могилі.

Про старшого сина Рудольфа Васильовича Штейнгеля Сергія Ру-
дольфовича (1864–1905) відомості майже відсутні. Сергій навчався в 
Московській академії, але про її закінчення немає даних. З 1887 р. до 
1897 р. перебував у шлюбі з Людмилою Олександрівною Орловою. З 
1893 року Сергій із дружиною проживав у власному маєтку “Черкась-
ке” Керенського уїзду Пензенської губернії41, котре невдовзі продав, 
а гроші, вірогідно, програв, бо зловживав азартними іграми, а також 
спиртними напоями42. Із приватного листування родини Штейнгелів 
відомо, що стосунки в родині з кожним роком лише погіршувалися. 
Сергій зраджував дружині, а коли Людмила вирішили піти від нього, 
почав морально тиснути, залякувати самогубством, намагався ледве не 
силою повернути її в родину. З цього приводу Федір Штейнгель писав 
братові: “Розлучення, повторюю, єдиний вихід для Вас. Примирення 
після всього, що було між Вами неможливе…Я не можу допустити, 
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щоб ти, мій брат, почав користуватися правом сильного проти жінки. 
Для мене це недостойно і я допустити цього не можу”43. Вони таки 
розлучилися, а у 1898 році Сергій одружився вдруге на Єкатерині Ду-
расовій44. Людмила Орлова вдруге вийшла заміж за Миколу Миколайо-
вича Штейнгеля, рідного брата Віри Миколаївни Штейнгель, дружини 
Федора Рудольфовича Штейнгеля.

Відомо, що деякий час С. Штейнгель головував у Керенських зем-
ських зборах45. Родинними справами не займався, до сільського гос-
подарства був байдужий, свій час проводив в основному займаючись 
полюванням. Помер у 1905 році і похований у Києві на Аскольдовій 
могилі.

Іоанн (Іван) Рудольфович Штейнгель (1868–1908) жив у Влади-
кавказі, але підприємницькою діяльністю не займався. Входив до Вла-
дикавказького товариства любителів мисливства46. Окрім цього, був 
композитором і музикантом (в музичному фонді НБУ ім. В. Вернад-
ського збереглися дві його композиції), як і більшість з родини членом 
правління Владикавказької залізниці. Першою його дружиною у 1889 
році стала Лідія Павлівна Самойлова. Подружжя мало трьох дітей – 
Юрія, Ніну та Ольгу47. Через рік після розлучення, у 1904 році, Іван 
бере другий шлюб з Анфісою Михайлівною Мельниковою. У цьому 
шлюбі народилася донька Віра. Помер у 1908 році і похований у Києві 
на Аскольдовій могилі.

Володимир Рудольфович Штейнгель (1871–1935) народився 1 
грудня 1871 р. у Санкт-Петербурзі48. Освіту здобув у Київській ко-
легії Павла Галагана, яку закінчив у травні 1891 р. і за результатами 
атестата вступив до Імператорського університету Св. Володимира на 
фізико-математичний факультет, але 24 березня 1892 р. за особистим 
проханням був відрахований. З 16 лютого до 23 листопада 1893 р. слу-
жив позаштатним молодшим чиновником особливих доручень при На-
чальнику Терської області й Наказному отамані Терського козачого 
війська49.

У 1892 році взяв шлюб із княжною Варварою Петрівною Трубец-
кою. Від цього шлюбу народилася дочки Марія та Олена50. У 1910 році 
одружився вдруге з Марією Крейдль51.

Успадкував від батька маєток “Хуторок” на Кубані, що складався з 
9000 десятин. Володимиру Рудольфовичу належали також 200 десятин 
у Бахмутському уїзді Катеринославської губернії52, а також цегляні за-
води і будинки у Владикавказі.

Маєток “Хуторок” веде свій початок від 1881 р., коли його власни-
ком став Рудольф Васильович Штейнгель, який поставив собі за мету 
створити велике зразкове господарство. Для здійснення своїх задумів 
12 вересня 1881 р. він придбав у генерал-ад’ютанта Миколи Івановича 
Святополк-Мирського 6041 десятину, 1149, 2 кв. саж. землі, до якої 
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13 червня 1882 р. додав ще 3002 десятин 705 кв. саж, куплених у на-
двірного радника Івана Гавриловича Тулаєва – Зеленчука. На цій тери-
торії одночасно було побудовано винокурний завод, засноване польове 
господарство та скотарство, пізніше закладено виноградники. Купівлею 
в попереднього орендатора, Довжика, табуна місцевої горської кабар-
динської породи було покладено початок конярству. З 1885 р. у маєтку 
функціонувала метрологічна станція II розряду53.

За роздільним актом, здійсненим 7 листопада 1897 р., спадкоємця-
ми барона Рудольфа Васильовича Штейнгеля були визнані його сини: 
Сергій, Іван, Федір та Володимир, останній з яких і отримав у спадок 
маєток на Кубані.

Із цього часу головною справою життя Володимира Штейнгеля 
стає “Хуторок”, що з часом перетворюється на зразкове промислово-
сільськогосподарське виробництво, якому не було рівних у Російській 
імперії.  У 1900 році маєток був учасником Всесвітньої Паризької ви-
ставки, на якій отримав різноманітні медалі, у тому числі й Велику зо-
лоту медаль Всесвітньої виставки за загальне ведення господарства54. 
Розглянемо більш детально специфіку господарства, яке велося в маєт-
ку, і подивимося, через що воно здобуло таку популярність.

У власності Штейнгелів на Кубані знаходилося 9040 десятин зем-
лі. Земельна площа маєтку була поділена на 5 хуторів: 1) “Хуторок”; 
2) “Федорівський”; 3) “Маріїнський”; 4) “Сергієвський”; 5) “Іванів-
ський”. Окрім цього, для потреб вівчарства необхідні були нові землі 
для випасу худоби. Із цією метою була орендована гірська ділянка в 
Кубанського війська на Кавказькому хребті, ще три великі маєтки пе-
ребували в довготривалій оренді55.

У маєтку можна було орендувати невелику кількість землі, що 
утворювала три селища: 1) німецьку колонію Фріденталь; 2) російську 
колонію і 3) Ковальов хутір. Населення цих селищ знаходилося в зе-
мельній залежності від Штейнгелів, виконуючи переважно відрядну 
роботу. Також частина землі здавалася під городи болгарам для роз-
ведення капусти56.

Розташовувався він у трьох верстах від станції Кубанської, з якої 
сюди було прокладено шосейну дорогу. В інших частинах маєтку функ-
ціонувала ґрунтова дорога. Винокурний завод та бойня взагалі були 
з’єднані залізничним сполученням, а головна контора мала телефон, 
що слугував також і для передачі телеграм57.

У господарському відношенні “Хуторок” поділявся на такі відді-
ли: 1) сільського господарства; 2) виноробства і виноградарства; 3) ви-
нокурний завод; 4) ректифікаційний завод; 5) скотопромисловість; 
6) кінний завод. Потурбувалися господарі й про допоміжні устано-
ви, що складали окремі адміністративні одиниці: 1) головну контору; 
2) вівчарство; 3) механічну майстерню; 4) орендовані земельні маєтки; 
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5) лісництво; 6) конярство; 7) очисне відділення заводу; 8) комори на 
заводі; 9) цегляний завод; 10) підвали винокурного заводу; 11) оран-
жерею, сад та городи; 12) лікарню; 13) школу; 14) охорону і поліцію; 
15) мисливство; 16) магазин у Москві; 17) представництво в Ростові на 
Дону; 18) електричне освітлення й телефон; 19) бондарню; 20) птахів-
ник58. Загалом окремих споруд нараховувалося більше 600.

Відділи очолювали завідувачі, в обов’язки яких входила технічна 
частина справи; управління всіма справами маєтку зосереджувалося в 
Головній конторі на чолі з головноуповноваженим. Кожен службовець, 
окрім зарплати та щорічної премії, отримував для проживання безко-
штовне мебльоване приміщення з опаленням та освітленням59.

На початковому етапі в “Хуторку” головною галуззю було вівчар-
ство, пізніше естафету перехопило сільське господарство. Культиву-
валися такі культури, як: льон, просо, пшениця, кукурудза, соняшник, 
овес, жито, гірчиця. Найбільш прибутковим був продаж хліба – озимої 
пшениці та кукурудзи, під яку 1900 р. було відведено 2/3 усієї площі 
посівів60. Розводили цукровий буряк, 2 сорти льону – звичайний та не-
аполітанський великосім’яний, з 1885 р. почалося вирощування соняш-
ника, а ось ячмінь саджали для потреб господарства: для солоду, на 
винокурний завод, у вигляді дерті для годування худоби61.

Широкого розвитку отримало скотарство. У першу чергу розводи-
ли овець камвольного напрямку для отримання шерсті, а тоді вже м’яса 
та сала62. Стадо овець-мериносів нараховувало 40 тис. голів. Основу 
конярства в “Хуторку” було закладено ще Рудольфом Васильовичем: у 
1882 р. у попереднього орендатора Довжика було куплено табун міс-
цевої гірської породи. Але вона була низькорослою і тому непридат-
ною для сільського господарства. Для вирішення цієї проблеми було 
здійснено схрещування наявної породи з першеронською, а потім із 
англійськими та орловськими рисаками. Таким чином, у маєтку було 
отримано худобу, придатну для виконання польових робіт63.

На жовтень 1898 р. у господарстві, крім овець, нараховувалося 450 
голів свиней з метисів англійських порід – беркширської та йоркшир-
ської та 1 тис. великої рогатої худоби. Функціонувала власна пасіка, 
що на жовтень 1898 р. мала 124 родину. За 1897–1898 рр. було зібрано 
меду на 85 пуд. 10 ½ фунтів відцентровим способом на загальну суму 
511 р. 57 к.64.

Окрім орної землі, у “Хуторку” було 200 десятин природного й 140 
десятин штучно вирощеного лісу. Охорона й догляд за лісними наса-
дженнями покладалися на лісника та його помічника. Щорічно з лис-
топада до березня проводилася вирубка лісу господарським способом.

Коли купувався маєток, його землі були позбавлені деревини, тому 
Рудольф Васильович планував насадити дерева довкола житлових бу-
динків і розбити парк. Станом на 1900 р., уже за його сина Володимира, 
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існував парк розміром у 20 десятин. Одночасно з кожним роком на 10 
десятин господарі почали збільшувати площу лісорозведення, заклавши 
власний розсадник. Таким чином, з 1883 до 1891 рр. вдалося насадити 
60 десятин лісу. За ініціативи управителя А. Кравцова нові насадження 
почали закладати у вигляді смужок для захисту від вітру, таким чи-
ном утворено багато буферних ділянок. Зазначимо, що для кубанського 
клімату підходили певні сорти дерев, тому розводили переважно дуб, 
берест, ясен, деякі клени, акацію, гледичію, а з кущів – лох, глід65.

У часи заснування “Хуторка” під виноградарство було відведено 
лише 8 десятин землі. З 1885 р. почалося розширення виноградників, 
а 1887 р. запроваджено будівництво виноробні. Вже на 1900 р. пло-
ща, відведена під виноградники, збільшилася до 85 десятин. Лози за-
куповували частково в Криму, у Чорноморській губернії, частково – у 
Максима Рудольфовича Штейнгеля, кахетинські сорти привозили із 
Закавказзя. Біля 4 десятин землі було відведено під дослідні плантації 
винних і столових європейських сортів з метою визначення придатнос-
ті для кубанської землі66. На утримання однієї десятини винограднику 
протягом року витрачалося 75 руб. 95 коп. Середня врожайність деся-
тини дорівнювала 500 відер, а весь врожай за рік – від 20 до 25 тис.67. 
У спеціально влаштованих приміщеннях, що складалися з виноробні, 
бродильного відділення й великого триповерхового підвалу, було ор-
ганізовано процес виробництва вина. Вина сортували на легкі, столо-
ві, закордонні68. Переважали сорти Рислінг, Ркацителі, Сапераві тощо. 
Щорічний прибуток від продажу вина складав 60 тис. руб.69.

Окремо працював винокурний завод, побудований у 1882 р. У хо-
лодну пору року він переробляв 2644 пуди. У 1895 р. було побудова-
но ректифікаційний завод з електричним освітленням, що переробляв 
5 млн. градусів спирту на рік. У 1894–1895 рр. на заводі опалення ву-
гіллям було замінено на нафтове, що допомогло зберегти 7775 руб. на 
рік. Для винокуріння використовувалося лише цільне зерно, переважно 
кукурудза та іноді суржа (пшениця з житом). На цьому ж заводі діяла 
бондарня, де виготовляли діжки з кавказького гірського дуба для ви-
нокуріння та виноробства70.

Штейнгелі дбали не лише про власні статки, але й про людей, які 
працювали в “Хуторку”. Із цією метою у 1893 р. у маєтку було побу-
довано лікарню, що складалася з 4 палат та вміщувала 18 ліжок. Вона 
була оснащена необхідними медичними та хірургічними інструмента-
ми, приладами для аналізів, мікроскопом. На її території розміщували-
ся аптека, квартири для робітників лікарні, кухня, пральня, морг та гос-
подарські приміщення71. За свою працю лікар повинен був отримувати 
через 4 роки служби 1800 руб. на рік та двомісячну відпустку. У його 
розпорядження надавалася мебльована квартира на 5 кімнат з льодов-
ником, водогоном та городом. Лікар був повним господарем лікарні 
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й був підлеглим лише господарю маєтку72. Побудова комплексу цієї 
будівлі обійшлася господарям у 27 тис. 275 руб. Щорічно послугами 
лікарні користувалося до 8 тис. амбулаторних хворих та 400 стаціонар-
них73.

У 1887 р. було відкрито початкове училище III розряду, яке відвід-
ували діти робітників маєтку, а також діти з ближніх селищ. У школі 
діяла вчительська бібліотека, що складалася з 459 томів, та учнівська, 
котра вміщувала 550 томів. Навчання коштувало 3 руб. на рік74.

Була побудована лазня та готель на 8 кімнат для людей, які при-
їздили сюди у справах. У маєтку існував телефонний зв’язок та здій-
снена часткова електрифікація. Не забули господарі також про влашту-
вання млина, власної хлібопекарні та майстерень із пожежним обозом.

Отже, все в маєтку “Хуторок” було ретельно продуманим, про що 
свідчать також близько 34 нагород, які систематично отримували його 
власники на різноманітних виставках. Прибутки маєтку складали 3 
млн. руб. щорічно75. Це був ніби окремий світ зі своїми законами та 
правилами, які при ретельному виконанні слугували на блага як госпо-
дарям, так і працівникам.

На жаль, доля власника маєтку, Володимира Штейнгеля, склалася 
трагічно. У 1918 р. маєток було націоналізовано, а сам господар уник 
страти лише за клопотанням колишніх робітників. Переказували, що 
певний час він змушений був жити в м. Армавірі та заробляти собі на 
прожиття жебракуванням. Пізніше Володимир Рудольфович емігрував 
до Франції, де служив швейцаром. На чужині ця талановита людина й 
закінчила свої дні.

Одним з найбільш відомих з поміж чотирьох братів був Федір Ру-
дольфович Штейнгель (1870–1946) – третя дитина в родині барона Ру-
дольфа Васильовича та Марії Федорівни. Хлопчик народився 26 лис-
топада за ст. ст. 1870 року в м. Санкт-Петербург, де був охрещений 
за православним віросповіданням 6 грудня ц. р. у церкві Вознесіння 
Господня при Адмілартєйських слободах76. Від народження страждав 
на епілепсію, тому батьки за порадою лікарів змінили клімат “північної 
столиці” на більш помірний. У 1878 році Рудольф Васильович придбав 
у братів Безереді маєток у селі Городок неподалік від Рівного. Родина 
Штейнгелів проводила в ньому теплі місяці, перебираючись на зиму в 
придбаний у Києві будинок за адресою – вул. Бульварно-Кудрявська, 
25 (нині Бульварно-Кудрявська, 27, з 1924 року у цьому приміщенні 
розташований Інститут травматології та ортопедії АМН України).

З усіх братів Федір з дитинства вирізнявся неабияким розумом і 
тягою до знань та був улюбленцем у родині77. Захоплення хлопчика 
були різнопланові, це і полювання, і риболовля, і читання пізнавальної 
літератури. В одному з листів Марії Федорівни Штейнгель до 13 річ-
ного сина знаходимо: “Я в свою чергу заїздила до Оглобліних і купи-
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ла в подарунок іменинику “Кобзаря” Шевченка, а моєму майбутньому 
іменинику Фєді, третій том “Життя Європейських народів”…”78 Почат-
кову освіту Федір разом із братами, ймовірно, здобув вдома, потім на-
вчався в одній з гімназій Києва. Припускаємо, що це була II київська 
гімназія.79 Чи продовжив він навчання, як його брат Володимир у Ки-
ївській гімназії Павла Галагана, як те радив особистий лікар родини, з 
яким хлопчик приятелював, не відомо80. Вищу освіту здобував у Ки-
ївському та Варшавському університетах на природничому відділенні 
фізико-математичного факультету. Через хворобу та сімейні обставини 
залишав навчання, потім поновлювався у лавах студентів, як свідчать 
його особисті листи і записники, що зберігаються в Інституті рукопису 
НБУ ім. В. Вернадського. Але документа, що засвідчив би закінчення 
вищої освіти, досі не знайдено.

Розподіляючи між синами спадщину, Рудольф Штейнгель зали-
шив у володіння Федору маєток у Городку Волинської губернії. Про 
це зберігся нотаріально завірений оригінал від 30 липня 1892 р. Батько 
доручав синові управління і завідування маєтком з усіма правами по-
вноправного господаря: наймати і звільняти робітників, купувати для 
ведення господарства реманент, продавати ліс, укладати договори, зда-
вати землю в оренду тощо 81.

Успадкувавши маєток, Федір успішно продовжив справу батька зі 
створення взірцевого господарства. За характером він був людиною 
педантичною, що неабияк допомагало у веденні господарства. Окрім 
цього, барон встигав займатися благодійництвом. Хоча добрих справ 
на цій ниві за ним вдосталь, найбільше його згадують за три: створення 
двокласного училища, впорядкування лікарні та побудову в селі млина.

В особистому фонді Федора Штейнгеля збереглася чернетка, де 
той виклав своє бачення подібного навчального закладу у с. Городок. 
Його фінансування повністю покладалося на власника. Планувало-
ся побудувати три кімнати для хлопців, кожна на 30 осіб, і одну для 
дівчат. Викладати повинні були дев’ять предметів: “а) Закон Божий, 
б) російську мову з чистописанням, в) арифметику, г) російську історію 
(слово “російська” викреслено Штейнгелем – авт.), д) географію і при-
родознавство, е) креслення з основами понять про геометрію, ж) співи, 
з) малювання, і) рукоділля для дівчат”82. Існувала така шкала оцінюван-
ня: ““5” – винятково добре, “3” – гідний переводу, “2” – залишити”83.

Учителі повинні були мати освіту не нижче вчительської семінарії. 
Федір Рудольфович залишав за собою право їх відбору та звільнення. В 
училищі планувалося влаштувати дві бібліотеки: для вчителів та учнів. 
Наприкінці кожного року мали проводитися випробування для учнів. 
Навчальний заклад повністю користувалося правами двокласного сіль-
ського училища Міністерства народної освіти. Спочатку барон мав на-
мір назвати училище: “Городецьке двокласне училище барона Штейн-
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геля”84, але вже в цій чернетці словосполучення “барона Штейнгеля” 
закреслене. Навчання там було безкоштовним.

В усіх починаннях –  у господарській, суспільно-політичній або 
меценатській діяльності, Федора Рудольфовича завжди підтримувала 
дружина. Баронеса брала активну участь у справах училища і часто 
була присутня на випускних іспитах. Підтвердження цьому знаходимо 
в листі: “Вчителі вважають, що курс настільки добре засвоєний учня-
ми, що якщо Ви не маєте нічого проти, вони хочуть провести іспит. З 
четвертою групою на шостому тижні, але якщо Ви хочете бути на іс-
питі, вони відкладуть. Будь ласка, повідомте про Ваше рішення”85.

Іншим дітищем Федора Рудольфовича був один з перших на Во-
лині краєзнавчих музеїв. В Інституті рукопису зберігається чернетка, 
датована 1896 р, де барон виклав свої погляди на те, яким бачить му-
зей, з яких відділів той буде складатися, хто в ньому служитиме, на 
яких засадах музей існуватиме86. Цю установу було створено завдяки 
співпраці Ф. Штейнгеля з М. Біляшівським. Музею планувалося надати 
статус наукового, завести музейні книги, строго документувати ті речі, 
які сюди потрапляли. Установа повинна була мати  етнографічний, ар-
хеологічний та зоологічний відділи. На  утримання Федір Рудольфо-
вич планував виділяти 600 рублів на рік87. Відкриття музею відбулося 
в с. Городок у маєтку барона 25 листопада 1896 року.

Ф. Штейнгель був членом такої кількості громадських організацій 
та обіймав таку кількість посад, що годі всі перерахувати. На 1898 р. в 
одному із  записників барона наведено такий список:

Почесний мировий суддя.
Директор Ровенського тюремного відділення.
Член облікового комітету ровенського відділення Державного бан-

ку.
Довічний член товариства Червоного Хреста.
Довічний член судового благодійного товариства.
Довічний член Вільного товариства в м. Рівне.
Член Рівненського клубу дворянства.
Довічний член Товариства піклування про дітей висланих катор-

жан.
Почесний член Попечительства імператриці  Марії Федорівни про 

сліпих у Чернігові та Варшаві.
Член Товариства надання невідкладної медичної допомоги у 

м. Варшава.
Директор правління Максимівського товариства.
Член Товариства допомоги неблагополучним учням Рівненського 

реального училища.
Те ж саме – Технічного училища в м. Холм.
Член Рівненського братства.
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Член Рівненського благодійного товариства.
Почесний наглядач Рівненського двокласного училища.
Почесний наглядач Городоцького двокласного училища.
Член Допоміжного товариства при Київському духовному учили-

щі 88.
Продовжуючи традиції батька, він допомагав хворим, виплачував 

грошові допомоги на навчання, лікування, жертвував кошти на будів-
ництво і влаштування церков. З особливою турботою ставився до селян 
с. Городок. Для них барон побудував двоповерховий дерев’яний водя-
ний млин, колективну читальню, чайну.

Федір Рудольфович активно брав участь й у політичних подіях. У 
1906 р. його було обрано до складу I Державної Думи. В особистому 
фонді зберігається чернетка, датована 18 квітня 1906 р., де Штейнгель 
виклав звернення виборців від м. Києва в Раду міністрів про відміну 
смертної кари в Росії. Окрім нього її підписало ще 70 виборщиків. Там 
було зазначено: “Зібравшися 17 квітня для вибору члена Державної 
Думи від міста Києва, висловлюють свою одноголосну вимогу скасу-
вання смертної кари в Росії на зорі нового політичного життя країни, 
рівним чином наполягають на повній амністії за усіма злочинами по-
літичними, аграрними, страйковими і друку, а також відміни обмеж-
увальних законів”89.

Основним джерелом з вивчення політичної діяльності Федора Ру-
дольфовича як представника кадетської партії в колекції Інституту ру-
копису НБУ ім. В.Вернадського є його листи до дружини (42 – 72). 
У № 46, на якому відсутня дата написання, Ф. Штейнгель повідомляв 
дружину про оголошення звернення до народу, підписане багатьма 
представниками партії. 

У листі від 5 січня 1906 р. Федір Рудольфович пише: “Спочатку 
була доповідь про діяльність партії і її відділів до цього часу. Потім 
доповідь Мілюкова* і Гессена** про закон 11 грудня і про наше став-
лення до цього питання”92.

Ф. Штейнгель входив до складу розпорядчої комісії, а також так 
званої Комісії “33”, що працювала над підготовкою аграрного законо-

* Мілюков П. М. (1859–1943 ) – російський політичний діяч, історик та 
публіцист. Один із засновників у жовтні 1905 р. кадетської партії. З березня 
1917 р. – голова Центрального комітету партії кадетів. У 1917 р. міністр за-
кордонних справ Тимчасового уряду. У 1907–1917 рр. – член III і IV Держав-
ної Думи.

** Гессен І. В. (1866–1943 ) – російський державний і політичний діяч, 
юрист і публіцист. У 1905 р. брав участь у створенні Конституційно-демокра-
тичної партії (кадетів), заступник Голови петербурзького комітету. У 1906 р. 
член Центрального комітету партії. У 1907 р. його обрано депутатом II Дер-
жавної Думи від Санкт-Петербурзької губернії.
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давства, був одним з ініціаторів закону про громадянську рівність93. У 
Державній Думі ним були підписані такі законопроекти: “42-х” з аграр-
ного питання, “Про громадянську рівність”, “Про збори”, “Про зміни 
статей 55–57 Утворення Державної Думи”. Також він виступив допо-
відачем від 4-го відділу з питання перевірки прав членів Державної 
Думи. Федір Рудольфович підтримував численні протести проти адмі-
ністративного свавілля, брав участь у дебатах стосовно Бєлостокського 
погрому94.

Після розпуску Державної Думи Федір Рудольфович з багатьма ін-
шими її членами у Виборзі (нині місто Ленінградської області Росій-
ської Федерації – авт.) узяв участь у політичній маніфестації і підписав 
9(22) липня 1906 р. відозву проти уряду. Разом з іншими був засудже-
ний до 3-місячного ув’язнення і позбавлений права брати участь у ви-
борах до другої Державної Думи.

Після остаточної поразки революції 1905–1907 рр. українські гро-
мадські сили об’єдналися з 1908 року в єдиний союз, який отримав на-
зву “Товариство українських поступовців” (ТУП). За основу було взято 
принципи автономії, конституціоналізму й парламентаризму95. Федір 
Рудольфович Штейнгель разом зі своєю третьою дружиною Олексан-
дрою Вільгельмівною став членом однієї з київських громад ТУПу. Ба-
рон був прихильником автономії і федерації, виступав за вільну Укра-
їну, але у складі Росії96. 

З осені 1915 року він очолював Комітет Південно-Західного фрон-
ту Всеросійського Союзу міст, змінивши на цій посаді князя П. Урусо-
ва. Комітет допомагав не лише армії. Він плідно працював, допомага-
ючи мирному населенню ліками, провіантом, складав плани відбудови 
знищених околиць. Федір Штейнгель повністю українізував діяльність 
комітету. За словами Д. Дорошенка, “для нього справді не існував “ні 
еллін, ні іудей””, але він думав, що у справі організації широкої гро-
мадської роботи українцям на їх рідній землі повинно належати перше 
місце. Отже, у члени Комітету, на посади уповноважених Союзу міст, 
Ф. Штейнгель запросив українців і провів їх затвердження через Мо-
скву97. До Комітету входили А. Вязлов, М. Біляшівський, Д. Дорошен-
ко, А. Ніковський, В. Уляницький, Ф. Матушевський, В. Леонтович, 
І. Красковський.98.

Комітет за його головування дуже швидко розростався. Наприкінці 
1915 р. він мав у своєму складі десятки великих лазаретів на фронті, 
десятки санітарних поїздів, розширену мережу медичних, харчових, са-
нітарних, дорожніх пунктів, усілякі склади, майстерні, дорожньо-тех-
нічні відділи в різних частинах України. З розростанням мережі Ко-
мітету отримувала право на роботу в ньому українська інтелігенція і 
шкільна молодь99.
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Комітет допомагав матеріально українським гімназіям у Тернополі, 
Чорткові й Чернівцях. Десятки тисяч українських підручників і книг 
для школи були придбані його коштом і передані галичанам100. 

Д. Дорошенко зазначав, що діяльність Комітету в тяжких умовах 
антиукраїнського курсу Росії, об’єднуючи українців довкола себе, до-
помагала їм вижити в складні часи.

19 квітня 1917 р. розпочав свою роботу Український національний 
конгрес, у якому взяло участь близько 900 делегатів з усієї України, 
прибули також представники від українських військовиків на фронті, 
Балтійського та Чорноморського флоту. В ньому брали участь члени 
різних організацій міста Києва, тому учасників конгресу нараховува-
лося до 1 500 осіб. До Президії Конгресу разом з іншими запросили й 
Федора Штейнгеля.101 Конгрес пропрацював три дні. За цей час заслу-
хали та продискутували 7 доповідей, ухвалили резолюції. Розглядали-
ся переважно політичні питання, відстоювання автономії та федерації 
України, велику увагу було приділено національним меншинам102.

29 квітня 1918 року влада в Україні переходить до гетьмана П. Ско-
ропадського, за спиною якого стояло німецьке військове командуван-
ня. Федір Рудольфович Штейнгель за протекцією Дмитра Дорошенка 
отримує нове призначення, на цей раз у Німеччину.

Посада, яку посів барон у Берліні, називалася так: “Надзвичайний 
посланник і уповноважений міністр Української Держави при цісар-
ському уряді в Німеччині”103. Хоча в дипломатичних листах зустріча-
ється плутанина, його називали іноді паном представником Україн-
ської Держави в Берліні, а в інших – паном представником Української 
Держави при цісарському уряді німецької держави104. Для новоство-
реної молодої Української Держави велике значення мало визнання її 
на міжнародній арені. Тому вирішенню цього питання новий посол у 
Німеччині приділяв значну увагу. Гетьман та представники його уря-
ду передбачали можливу поразку Німеччини у Першій світовій війні. 
Тому увага приділялася також встановленню дипломатичних відносин 
з нейтральними державами, а вже через них – з державами Антанти105.

Після захоплення України більшовиками Ф. Штейнгель залишився 
у Німеччині, а у 1924 році він знову повернувся в Україну і мешкав у 
своєму маєтку “Городок” Ровенської області. В цей час він відійшов 
від політики, повністю в ній розчарувавшись, але продовжував активно 
займатися благодійництвом. Однак, Н. Миронець було знайдено доку-
мент, який свідчив про те, що Федір Штейнгель у цей час входив до 
Російсько-селянської партії, що захищала інтереси українського селян-
ства. Як член цієї партії, Штейнгель представляв Волинь на I з’їзді ро-
сійських організацій у Польщі 25 грудня 1935 р.106.

У вересні 1939 р., після приходу на Рівненщину Червоної армії, за 
спогадами Олександри Головатої, барон Штейнгель роздав знайомим 
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та друзям усе своє майно, включаючи меблі і книги. Тимчасове прав-
ління міста Рівного 1 грудня 1939 р. прийняло постанову про передачу 
приміщення  барона Штейнгеля в с. Городок відділу народної освіти 
для середньої школи. Родина Штейнгелів змушена була оселитися в 
домі своєї колишньої куховарки107. Коли радянська влада почала зво-
дити рахунки з місцевою інтелігенцією, Іван Куліш допоміг їм орга-
нізувати втечу від влади.108. Таким чином Федір Рудольфович зі своєю 
третьою дружиною Олександрою Вільгельмівною та сином Федором у 
1939 році оселилися в м. Дрездені. Там 11 лютого 1946 р. Штейнгель 
помер і похований.

Борис Федорович Штейнгель (1892–1919) – старший син Федора 
Рудольфовича Штейнгеля та Марії Шандівіної, з якою він одружився 
ще в студентські роки. Через рік спільного життя вона померла під час 
пологів. Матір хлопчику замінила двоюрідна сестра Федора Рудольфо-
вича, Віра Миколаївна Штейнгель, з якою той одружився у 1893 році.

Навчався Борис в одній з гімназій Києва. Короткий період, з серп-
ня до вересня 1919 року був градоначальником м. Одеси. Під час його 
керівництва популярність міської Думи була низькою. Переконує в 
цьому такий факт: одного разу Борис Федорович навіть був змушений 
нанести візит до колишнього товариша міського голови Ярошевича з 
метою переконати останнього не відмовлятися від посади міського го-
лови Одеси. У 1919 році на засадах червоного терору в Одесі барона 
Штейнгеля було розстріляно109. Про цю подію коротко повідомляла га-
зета “Киевская жизнь”: “Панахида за закатованим більшовиками в Оде-
сі бароном Борисом Федоровичем Штейнгелем буде відслужена після 
літургії у неділю (13 жовтня, в Макар’ївській церкві у Митрополичому 
подвір’ї), про що повідомляє його дружина рідних і знайомих”110.

Микола Федорович Штейнгель (1896–1911) – син Федора Рудоль-
фовича Штейнгеля і Віри Миколаївни Штейнгель. У дитинстві батьки 
ласкаво називали його Котиком. Хлопчик разом із братом Володими-
ром навчався в одній з Київських гімназій. Микола ріс хворобливою 
дитиною, про що зустрічаємо багато свідчень у переписці його батьків. 
Помер у дитинстві.

Володимир Федорович Штейнгель (1898–1935) – син Федора 
Штейнгеля та Віри Миколаївни Штейнгель. У родині його називали 
Воліком. До 1935 року – голова Верховної ради Руського народного 
об’єднання у Польщі111. Був одружений на сільській учительці, з якою 
проживав у маєтку “Городок”, де займався сільським господарством. 
Подружжя було бездітним. Після його смерті дружина Мар’яна емігру-
вала в Америку. Похований в с. Городок.

Федір Федорович Штейнгель – четвертий син Федора Штейнгеля 
від третьої дружини, гувернантки його дітей Олександри Вільгельмів-
ни Ландау. Мав двох дочок: Ольгу та Олександру112. Емігрував у 1939 
році разом з батьками до Німеччини.
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Ольга Федорівна Штейнгель – старша донька Федора Федоровича 
Штейнгеля. Померла в дитинстві від хвороби. Похована в с . Городок.

Олександра Федорівна Штейнгель (Рау)113 – молодша дочка Федора 
Федоровича Штейнгеля. Народилася та померла у Німеччині114.

Тетяна Миколаївна Штейнгель (нар. 1948)115 – дочка Миколи Бо-
рисовича Штейнгеля (1913–1996)116, правнука Федора Рудольфовича 
Штейнгеля. Нині живе у Києві. Архітектор за освітою. Голова комісії 
Дворянського зібрання з питань благодійницької діяльності. У вільний 
час, доглядає хворих та самотніх людей, влаштовує для дітей свята та 
недільні школи117.

Отже, прибалтійська гілка родини Штейнгелів, яка оселилася в Ки-
єві з 1877 р., внесла помітний вклад в історію нашої країни. Штейнгелі 
були меценатами, підприємцями, політичними діячами. Примножуючи 
статки та розбудовуючи маєтки, вони не забували про благодійництво 
та процвітання тієї країни, яка в свій час дала їм притулок та на багато 
десятиліть стала батьківщиною.
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The article attempts to trace the fate of the descendants of Shteinhel family in 
the Russia Empire, which at those times included the part of Ukrainian lands. The 
focus is on the period from 1877 to 1939, when some members of the family lived 
mostly in Kyiv and Rivne Region, namely brothers Maxim and Rudolf Steinheil, 
and Fedir Rudolfovych Shteynhel.
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В. В. ТОМАЗОВ*

ОДЕСЬКІ РОДОКАНАКІ:
ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНА РОЗВІДКА

На широкій джерельній базі розглядаються походження, родинні зв’язки, 
соціальне становище та діяльність відомої одеської купецької родини Родо-
канакі. Простежуюся глибинні процеси, що відбувалися у середовищі хіоської 
аристократії, котра облаштувалася в Одесі.

Ключові слова: Родоканакі; Одеса; Хіос; родина; купець; гільдія; бла го-
дійництво; торгівля; спадковий почесний громадянин; герб; дворянство.

Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Південна Україна розви-
валася значними темпами. Порти на Чорному та Азовському морях, 
особливо Одеса, спряли жвавій торгівлі південноукраїнською та бес-
сарабською пшеницею, котра мала величезний попит на світових рин-
ках, а тому становила основу експорту. Надприбутки, що забезпечувала 
хліботоргівля, вабили сюди представників всесвітньовідомих фірм, се-
ред яких провідну роль грали родинні компанії греків-хіосців, зокрема 
Родоканакі.

За однією з версій Родоканакі були нащадками давнього візантій-
ського роду Рабдоканакі, засновник якого Іоанн посідав у першій поло-
вині ХІІІ ст. чільне місце в імператорській адміністрації, мав величезні 
маєтки та був у родинних зв’язках з місцевою аристократією. Прізви-
ще ж начебто виникло шляхом об’єднання представників двох родин 
– Рабдас та Канакес1.

Звичайно, все це не підтверджується документально. Імовірно, 
Родоканакі переселилися на острів Хіос з Малої Азії десь у XIV ст., 
коли турки практично повністю захопили цей регіон. Перша достовірна 
згадка про діяльність Родоканакі датується 1505 р.: Космо з гілки Мел-
лере був правителем Хіосу2.

Родоканакі належали до місцевої знаті, котра контролювала як по-
літичне, так і економічне життя острова. Величезні маєтки з розкішни-
ми будинками, садами та господарськими угіддями були розташовані 
по всьому Хіосу, зокрема в аристократичному Камбосі. Комерційні 
операції пов’язували родину з банками та торговельними домами Кон-
стантинополя, Ліворно, Марселя, Лондона, Відня, а також монаршими 
дворами різних країн. Родоконакі, спираючись на свій капітал, соці-

* Томазов Валерій В’ячеславович – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору генеалогічних та геральдичних до-
сліджень Інституту історії України НАН України.

© В. В. Томазов, 2015
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альну приналежність та міжнародний авторитет, зберігали своє приві-
лейоване становище як за генуезького, так і за турецького панування3.

Однак хіоська різанина 1822 р., під час якої Родоканакі, як й інші 
місцеві аристократичні родини, понесли значні втрати, призвела до 
прискорення еміграції4. 

Особливо активними у просуванні своїх бізнес-інтересів у різних 
країнах світу були Родоканакі з гілки Влаху*. У першій чверті ХІХ ст. 
вони облаштувалися в Одесі, створили могутню торговельно-фінансо-
ву імперію і упродовж понад 80 років здійснювали значний вплив на 
економічний розвиток не тільки причорноморського регіону, але й всієї 
Російської імперії. Обравши Одесу місцем ведення свого бізнесу, вони 
поступово почали “вростати” у місцеве середовище, активно жертву-
ючи величезні кошти на культурний і соціальний розвиток нової бать-
ківщини. 

Засновником фінансово-торгової імперії був Федір Павлович Родо-
канакі, який народився на острові Хіос у 1799 р.** у родині місцево-
го купця Павла Еммануїловича Родоканакі з гілки Влаху (23 вересня 
1749 р., Хіос – 8 липня 1801 р., Хіос) та Янгу Георгіївни Раллі (3 бе-
резня 1763 р., Хіос – 18 вересня 1845 р., Ліворно)5. Разом зі своїми 
братами – Пандья (Панделієм; 1786–1846), Еммануїлом (1789–1855), 
Петром (1791–1822), Георгієм (1795–1855), Стефаном (1796–1882) та 
Лукою (1801–1834) – він створив експортно-імпортну фірму, що спе-
ціалізувалася, перш за все, на торгівлі збіжжям. 22 січня 1819 р. бра-
ти підписали договір про створення торговельного дому, котрий мав 
чотири філіали: у Смирні, Ліворно, Одесі та головне представництво 

* Вважається, що ця гілка отримала своє прізвисько від назви князівства 
Валахія, де певний час проживали представники роду.

** Н. О. Терентьєва (Терентьева Н. Одесские купцы Родоканаки // 
Подвижники й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні 
XVII–XIX ст. – Київ, 2001. – С. 153) та К. Авгітидіс (Аυγητίδης Κ. Θεόδωρος 
Παύλου Ροδοκανάκης. – Χίος, 2004. – Σ. 11, 20) у своїх працях наводять іншу 
дату народження – 1797 р., спираючись, імовірно, на відомості з праці 
М.Д. Стурдзи: Stourdza M.D. Grandes familles de Grèce, d’Albanie et de Constan-
tinople. Dictionnaire historique et généalogique. – Paris, 1983. – P. 399. Однак у до-
кументах зустрічаємо інше: у клопотанні про зарахування до 1-ї гільдії одеського 
купецтва, датованому 1819 р., Федір Павлович зазначений як 20-річний (Держав-
ний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської обл.), ф. 4, оп. 1а, спр. 
411, арк. 6); у клопотанні про дозвіл на виїзд за кордон, датованому 15 листопа-
да 1854 р., зазначений як 54-річний (Российский государственный исторический 
архив (далі – РГИА), ф. 1286, оп. 1854, д. 15, л. 1–2), з чого випливає, що він 
народився десь наприкінці 1799 р. Ця дата наведена також у праці Ф. Янници, 
яку вона, імовірно, вирахувала за документами з особистого фонду Родоканакі-
Юр’євичів (див.: Янници Ф. Греческий мир в конце 18 – начале 20 вв. по 
российским источникам (к вопросу об изучении самосознания греков). – М., 
2002. – С. 177).
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у Константинополі. Статутний капітал одеського філіалу складав 150 
тисяч турецьких піастрів6. Представником родини в Одесі був призна-
чений Федір Павлович, який оселився тут у тому ж 1819 р. та, як він 
зазначає у своєму духовному заповіті, “…здійснював торгівлю спільно 
з моїми братами, як в Західній Європі, так рівно й в ту тутешньому краї 
чесно та добросовісно…”7.

12 червня 1819 р. Федір Павлович за власним бажанням та за до-
зволом херсонського військового губернатора графа О. Ф. Ланжерона 
набув російського підданства8, а 9 червня того ж року він звернувся з 
проханням про зарахування його до 1-ї гільдії одеського купецтва та 
оголосив капітал, “власними трудами придбаний”, у 50 100 руб.9 Рішен-
ням Херсонської казенної палати від 11 листопада 1826 р. Ф. П. Родо-
канакі був зарахований до 1-ї гільдії10. Однак російською мовою, як і 
більшість греків-хіосців, особливо старшого покоління, не володів, про 
що свідчить його офіційний заповіт, складений грецькою мовою11. 

Ф. П. Родоканакі виявився надзвичайно здібним комерсантом. 
Його фінансові статки швидко зростали. Основу експорту торговель-
ного дому “Ф. П. Родоканакі” становила південноукраїнська пшениця, 
а також інші продукти сільського господарства – льон, вовна, шкіра, а 
імпортувалися – бруківка, кава, вина, а також європейські меблі, тка-
нини тощо. 1827 р. загальний оборот фірми складав близько 1,2 млн. 
рублів, а через десять років – 1838 р. – понад 5,5 млн12. У документах 
зазначалося, що на 1861 р. “він [Ф. П. Родоканакі. – В. Т.] здійснює 
вельми велику закордонну торгівлю та банківські справи, й обіг його 
простягається від 3,5 млн. до 5 млн. руб. сріблом”13. 

Контори та комерційні агенти торговельного дому “Ф. П. Родока-
накі” працювали й в інших портових містах Чорного та Азовського 
морів, наприклад, у Миколаєві та Ростові-на-Дону14.

З метою успішної конкуренції на торгових ринках, Ф. П. Родокана-
кі почав створення власної флотилії. 1835 р. у нього з’явився парусник 
“Нептун”, вантажністю 337 тонн. Згодом були спущені на воду судна 
“Родоканакі” (350 тонн) і “Кондор” (140 тонн), зареєстровані у Марсе-
лі. У 1855–1857 рр. на замовлення торговельного дому було побудова-
но ще чотири кораблі. 1859 р. судновласник придбав паровий буксир, 
котрий зареєстрував в одеському порту15. Ф. П. Родоканакі був першим 
одеським купцем, який мав власний пароплав (“Михаїл”)16. 

Значному збагаченню сприяли і банківські операції. Ф. П. Родо-
канакі був одним із засновників Петербурзького міжнародного (1869), 
Азовсько-Донського (1871), Ростовського-на-Дону (1871) та Кишинів-
ського (1871) комерційних і Бессарабсько-Таврійського земельного 
(1872) банків17. Нерухоме майно Ф. П. Родоканакі на 1851 р. склада-
лося з десяти кам’яних будинків в Одесі та трьох маєтків у Бессарабії, 
загальною площею у 27 000 десятин землі18. 
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Треба відзначити, що Федір Павлович, як і більшість купців-хіос-
ців, був щедрим меценатом і філантропом. Він був одним із засновни-
ків та незмінним членом Правління Грецького благодійного товари-
ства19. Його коштом було засновано 1873 р. грецьке жіноче училище в 
Одесі, яке отримало назву Родоканакіївське20. За заповітом Ф. П. Родо-
канакі школі на острові Хіос пожертвувано 5 000 руб., лікарні на Хіо-
сі – 3 000 руб., одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві – 2 000 руб., 
10 000 руб. для одного з богоугодних закладів Афін та по 2 000 руб. – 
чотирьом богоугодним закладам Одеси, кошти на одне іменне ліжко у 
Стурдзівському закладі сестер-жалібниць21. 

Такий розмах економічної, а також благодійної діяльності, зви-
чайно, не залишався поза увагою міської та імперської влади. Федір 
Павлович неодноразово відзначався різними нагородами та почесними 
званнями, залучався до громадських та державних органів, що сприяло 
зміцненню соціального становища родини на новій батьківщині.

Так, він був серед 17 осіб, які увійшли до спеціального комітету, 
створеного для розробки проекту положення про громадське управлін-
ня Одесою, а також обраний одним з перших гласних Одеської міської 
думи22.

21 вересня 1833 р. від одеського градоначальника, статського рад-
ника О. І. Левшина до Урядового Сенату надійшов рапорт, у якому чи-
новник клопотався про надання Федору Павловичу Родоканакі звання 
спадкового почесного громадянина, оскільки останній перебуває у 1-й 
гільдії купецтва понад десять років – з 1819 р., та “жодними судовими 
вироками заплямованим не був”23. 11 квітня 1834 р. відповідне рішен-
ня Сенату було прийнято24, а 1857 р., на прохання Федора Павловича 
Родоканакі, було виготовлено і грамоту на почесне громадянство25. Це 
звання Ф. П. Родоканакі отримав одним з перших серед одеських ко-
мерсантів26.

Федір Павлович був нагороджений золотою медаллю на аннинській 
стрічці з написом “за ревність” для носіння на шиї, золотою медаллю 
на олександрійській стрічці за сприяння приборканню 1837 р. чуми в 
Одесі, а також бронзовою медаллю на пам’ять про війну 1853–1856 рр. 
на аннинській стрічці27. 23 серпня 1848 р. уряд вшанував його почес-
ним званням комерції радника28, що, починаючи з 1824 р., надавалося 
купцям, котрі перебували у 1-й гільдії купецтва 12 років поспіль, та 
дорівнювалося VIII класу статської служби. До того ж це звання на-
давало синам комерції радників право вступати на державну службу 
канцелярськими чиновниками другого розряду.

28 квітня 1861 р. міністр фінансів Російської імперії О. М. Княже-
вич, спираючись на представлення новоросійського і бессарабського 
генерал-губернатора графа О. Г. Строганова, спрямував на імператор-
ське ім’я клопотання про нагородження Ф. П. Родоканакі орденом св. 
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Станіслава 3-го ст. У документі зазначається, що “старший член Одесь-
кого відділення Комерційної ради29, спадковий почесний громадянин, 
комерції радник та одеський 1-ї гільдії купець Федір Родоканакі три-
валою 30-річною своєю службою в цьому званні та відомими в торго-
вому відношенні значними комерційними оборотами, ледь не першим 
в Новоросійському краї, звертає на себе особливу увагу начальства”30.

Федір Павлович був нагороджений і закордонними орденами: тос-
канським св. Йосифа 3-го ст. за виконання обов’язків почесного кон-
сула цієї держави у м. Одесі* 31 та командорським хрестом грецького 
ордену Спасителя за допомогу голодуючим мешканцям острова Крит32.

Про рівень довіри російської влади до Ф. П. Родоканакі свідчить 
і ситуація навколо голодуючих критян, які підняли повстання у 1866–
1869 рр. проти турецького панування. Російська імперія всіляко до-
помагала повстанцям, але не бажала робити це публічно, оскільки це 
призвело б до погіршення міжнародних відносин. Тому було прийня-
то рішення здійснювати допомогу через Ф. П. Родоканакі. На закуплю 
хліба для критян російським урядом було виділено 50 тисяч рублів, а 
купець від власного ім’я його придбав та доставив33.

1828 р. у Відні Ф. П. Родоканакі вінчався з Аргетою (Орієттою)** 
Фомівною Галаті34, яка народилася 1806 р. (за іншими відомостями 
близько 1810 р.35) на острові Хіос у родині Фоми (Томазо) Андрійо-
вича Галаті (1 вересня 1763, Хіос – 17 квітня 1828, Трієст) та Ангелікі 
Михайлівни Негропонте (1780, Хіос – 23 листопада 1867, Трієст)36. Цей 
шлюб відповідав традиціям хіоської матримоніальної політики – на-
речена походила зі старовинного і впливового хіоського роду, неодно-
разово пов’язаного родичанням з родом нареченого. Від цього шлюбу 
Федір Павлович мав трьох дочок і сина***.

* Родина рідного брата Федора Павловича – Пандії,  мала високий статус 
в Тосканському герцогстві та користувалася доброзичливістю місцевої ди-
настії, що, імовірно, стало підставою для обрання особи на посаду почесного 
консула в Одесі.

** У російських документах нерідко називається “Генрієттою”.
*** У метричних книжках одеської грецької Свято-Троїцької церкви зустрі-

чаються ще такі записи: Родоканакі Іфігенія, дочка одеського купця Федора 
Павловича Родоканакі та його дружини Арести, народилася 1 квітня 1831 р. 
Хрещений батько: турецький підданий Матвій Маврогорадато (Греки Одессы. 
Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Тро-
ицкой церкви / Авторы-сост.: Л. Г. Белоусова, Т. Е. Волкова, Г. Л. Малинова, 
В. В. Харковенко. – Одесса, 2000. – Ч. I: 1800–1831. – С. 236–227) та Родо-
канакі Ангеліна Федорівна, дочка одеського почесного громадянина, помер-
ла 20 лютого 1850 р. у віці 13 років (Там же. – 2002. – Ч. IІ: 1834–1852. – 
С. 262–263). Схоже, що ця інформація стосується  померлих дочок нашого 
героя. К. Авгітидіс наводить відомості про сина Павла, який народився і по-
мер 1843 р. на Сиросі (Аυγητίδης Κ. Θεόδωρος Παύλου Ροδοκανάκης. – Χίος, 
2004. – Σ. 21).
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Старша з дочок подружжя Родоканакі – Іфігенія – народилася 1 
травня 1834 р. в Одесі, а 3 травня того ж року була охрещена у міс-
цевій грецькій Свято-Троїцькій церкві. Її хрещені батьки – представ-
ники відомої одеської купецької родини – купець 3-ї гільдії Іван Фо-
тійович Папудов та дружина купця 1-ї гільдії Костянтина Фотійовича 
Папудова – Деспіна Пантеліївна, двоюрідна тітка дівчинки 37. 2 червня 
1854 р. Іфігенія в одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві вінчалася 
з марсельським купцем, грецьким підданим Панделієм (Пандією) Ми-
хайловичем Агеласто (7 лютого 1824 р., Марсель – 16 вересня 1871 
р., Марсель), сином хіоських аристократів Михайла Пандійовича Аге-
ласто (1792 р., Хіос – 7 грудня 1853 р., Марсель) та Аргіро Дмитрівни 
Петрококкіно (1801 р., Хіос – 2 липня 1849 р., Марсель)38. Свідками 
шлюбу з боку нареченого були іноземець Федір Матвійович Мавро-
гордато, згодом відомий одеський підприємець, та грецький підданий 
Євангелій Мітакі, а з боку нареченої – батько, комерції радник Федір 
Родоканакі39. Померла Іфігенія Федорівна 26 липня 1895 р. у Марселі40.

Друга дочка – Аріадна – народилася 1842 р., імовірно, також в 
Одесі. 18 січня 1861 р. вона вінчалася в одеській грецькій Свято-Тро-
їцькій церкві зі своїм троюрідним братом – одеським 1-ї гільдії куп-
цем та компаньйоном батька, Миколою Матвійовичем Маврогордато 
(бл. 1830, Константинополь – 27 травня 1893, Одеса) з гілки Нікола, 
сином Матвія Миколайовича Маврогордато (1790, Хіос – 7 лютого 
1850, Трієст) від шлюбу з Вірою Панделіївною Родоканакі (4 березня 
1804, Хіос – 2 березня 1833, Константинополь)41. Свідками вінчання 
були одеський купець Костянтин Маріно і Федір Родоканакі, батько 
нареченої42. Померла Аріадна Федорівна 1 лютого 1900 р. у Відні у віці 
59 років від запалення дихальних органів. Тіло її було перевезене до 
Одеси і упокоїлося 16 травня 1900 р. на Старому міському кладовищі43.

Молодша дочка – Марія – народилась 21 листопада 1847 г. в Одесі, 
а охрещена була 15 лютого 1848 р. у місцевій грецькій Свято-Троїць-
кій церкві. Її хрещеними батьками стали грецькі піддані Іван Костян-
тинович Дела та дружина ізмаїльського купця Якума Пиципіо Ерато 
Матвіївна44. Марія 15 червня 1869 р. у Марселі вийшла заміж за мар-
сельського купця Мануїла Павловича Родоканакі45 (27 вересня 1842 р., 
Марсель – 13 листопада 1900 р., Париж). Її чоловік доводився їй через 
свого батька Павла Павловича Родоканакі (1815 р., Хіос – 16 травня 
1891 р., Марсель) троюрідним братом, а через матір – Женні Мануїлів-
ну Родоканакі (18 березня 1822 р., Хіос – 5 липня 1891 р., Париж) – чет-
вероюрідним. Померла Марія Федорівна 24 червня 1897 р. у Парижі46.

Єдиний син Федора Павловича – Перикл – народився 22 червня 
1840 р. в Одесі, а охрещений 29 липня того ж року в місцевій грець-
кій Свято-Троїцькій церкві. Хрещеною матір’ю хлопчика була дочка 
одеського 3-ї гільдії купця, дівиця Антипа Костянтинівна Дела47.
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Федір Павлович помер 24 лютого 1882 р. у віці 84 років та був 
похований в Одесі48, а його дружина, Орієтта Фомівна, – 11 травня 
1885 р. у віці 75 років і тут же знайшла останній притулок49. 

За заповітом Ф. П. Родоканакі левову частку майна успадковував 
його єдиний син Перикл, а саме: чотири будинки в Одесі* (загальна 
вартість 685 тисяч руб.) та закладні кріпості на два будинки у Воз-
несенську (6 тисяч руб.), товариський внесок у торговельний будинок 
“Ф. П. Родоканакі” (200 тисяч руб.), статутний капітал у торговельному 
будинку “Ф. Єнні та Кº” (65 тисяч руб.), 235 паїв “Товариства Пів-
денноросійського шкіряного виробництва” (117,5 тисяч руб.), 31 пай 
“Товариства виноробства в Одесі” (31 тисяча руб.), 82 паї “Одеського 
товариства фабричного виробництва фарб та лаків” (82 тисячі руб.), 
87 паїв “Товариства винного виробництва братів І. та В. Синадіно” 
(43,5 тисяч руб.), 2598 паїв “Товариства паперово-джгутової фабрики” 
в Одесі (122 098 руб. 50 коп.), 200 акцій “Товариства сталеливарного та 
механічного заводу “Сормове”” (34 тисячі руб.), 111 акцій “Брянсько-
го рейкопрокатного металевого заводу” (56 610 руб.), 70 акцій “Лен-
ського золотопромислового товариства” (55 650 руб.), один установчий 
пай “Російського зовнішньоторговельного банку” (403 руб.) та ділянку 
пустопорожньої землі в Одесі (938 руб.), загальна вартість майна за 
виключенням боргів – 991 370 руб., а також закладні кріпості на дачу 
в Одесі (на Мало-Фонтанській дорозі) та маєтки Градище, “Герман” та 
Меклеушани Белецького повіту Бессарабської губернії50. 

Удова Федора Павловича – Орієтта Фомівна – “в знак щирої […] 
вдячності за її піклування” про спочилого чоловіка, отримала в дові-
чне користування будинок в Одесі (Миколаївський бульвар, 19) зі всім 
майном, одноразову виплату у 150 000 рублів сріблом та щорічне утри-
мання у 16 000 рублів сріблом. За нею залишалося право контролювати 
продаж майна родини. Її спадкоємцем за заповітом Ф. П. Родоканакі 
визначався син Перикл51.

Дочки отримали значні суми у посаг та ще більші у спадок. Так, 
Іфігенія Федорівна Агеласто, коли виходила заміж, отримала 35 000 
рублів сріблом готівкою та речами на 15 000 (загалом: 50 000), а за 
заповітом батька – 300 тисяч рублів. Але Ф. П. Родоканакі поставив 
жорсткі умови: “… суворо приказую та прошу виконавців цього мого 
духовного заповіту, щоб капітал у триста тисяч рублів, який заповіда-
ється, аж ніяк не був їй сплачений з мого майна без письмової згоди її 
матері Орієтти й брата її Перикла. У випадку ж смерті матері її Орієтти 
та брата Перикла, призначаю виконавцями цієї моєї волі зятів моїх Ми-
колу Матвійовича Маврокордато та Еммануїла Павловича Родоканакі, 

* На вулицях Преображенській, Грецькій, розі Преображенської та Грець-
кої, Миколаївському бульварі та порожнє місце на Базарній (Держархів Одесь-
кої обл., ф. 188, оп. 1, спр. 8, арк. 1, 3).
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на яких покладаю це доручення. Відсотки ж з означеного капіталу вона 
може отримувати з доходів мого нерухомого майна від свого брата Пе-
рикла й витрачати такі за своїм бажанням, при цьому раджу їй брати 
до уваги поради брата її Перикла”52. Чоловік Іфігенії на час складання 
заповіту вже помер, а їй самій, як випливає з наведеного тексту, батько 
не дуже довіряв, але прагнув забезпечити відповідне утримання. 

Друга дочка – Аріадна Федорівна Маврогордато – у посаг отримала 
готівкою 60 000 рублів сріблом та скарбу на 15 000 (загалом: 75 000). 
Тому за заповітом їй виділялося 275 тисяч рублів сріблом, що сплачу-
валися з батьківського майна через рік після його смерті53. 

Молодша з доньок Федора Павловича – Марія Федорівна Родо-
канакі, коли виходила заміж, отримала готівкою та скарбом 147 000 
рублів сріблом, а за заповітом – 203 тисячі на тих же умовах, що й 
Аріадна54. Таким чином, кожна з дочок отримала однакову суму – 350 
тисяч рублів сріблом. 

Ф. П. Родоканакі також забезпечив основний капітал родової фір-
ми від судових позивів з боку дочок та їхніх родин, оскільки “в тому 
випадку вони позбавляються спадщини, яка їм заповідається мною, і, 
якщо спадщина вже ними отримана, то така повинна бути повернена 
спадкоємцю та сину моєму Периклу”55.

Цікавими є й настанови, адресовані сину Периклу, що ілюструють 
життєві принципи Федора Павловича: “Раджу сину моєму Периклу 
жити згідно з євангельським вченням, не бажати нічого такого своєму 
ближньому, чого сам собі не бажає і творити добро. Якщо, сину мій, 
ти побажаєш продовжити торгівлю, то ти повинний вести її розумно й 
обережно, але скоріше з метою заняття, ніж для збільшення твоїх стат-
ків, оскільки майна, яке я заповів тобі, вельми достатньо для самого 
комфортабельного життя, взагалі раджу бути ощадливим та мати за-
вжди на увазі, що складніше зберігаються статки, що досталися у спа-
док, ніж статки нажиті. Якщо якусь з сестер твоїх настигне нещастя, 
допоможи їй, як добрий брат і як гідний мій син і наслідник”56. 

Із приходом до керівництва батьківською фірмою, Перикл Федоро-
вич упродовж багатьох років зберігав високий авторитет торговельного 
дому. Він мав значний діловий досвід, оскільки батько ще замолоду 
залучав його до керівництва родинною справою. Значну допомогу Пе-
риклу надавав компаньйон та зять Федора Родоканакі – Микола Мав-
рогордато. 1887 р. до справи долучився Іван Пантелійович Синадіно, 
внесок якого склав 112 500 рублів57.

Перикл Федорович продовжував традиції Федора Павловича, 
жертвуючи значні кошти на гуманні справи, був піклувальником різ-
них благодійних установ та громадських об’єднань, членом інститу-
цій, що сприяли розвитку промисловості, торгівлі та фінансів. Так,  у 
1869–1876 рр. він стає піклувальником Гура-Галбинського одноклас-
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ного училища Бендерського повіту Бессарабської губернії, у 1879–
1881 рр. – почесним мировим суддею Аккерманського мирового округу, 
з 1876 р. – членом Облікового комітету Одеської контори Державно-
го банку58. 23 жовтня 1871 р. як голова правління Одеського міського 
кредитного товариства, був нагороджений орденом св. Станіслава 2-го 
ст., а 22 травня 1879 р. за представленням Головного управління Това-
риства піклування про поранених та хворих військових нагороджений 
знаком Червоного Хреста59. 1 березня 1886 р. міністр фінансів Росій-
ської імперії М. Х. Бунге клопотав перед імператором про відзначення 
Перикла “в знак послуг, наданих торгівлі, місцевій фабрично-завод-
ській промисловості та купецтву Одеси” високою державною нагоро-
дою – орденом св. Володимира60. 13 квітня того ж року Перикл став 
кавалером ордена св. Володимира 4-го ст., що відкривало йому шлях 
до спадкового дворянства. 15 липня 1889 р. П. Ф. Родоканакі отримав 
ще одну нагороду – орден св. Анни 2-го ст.61

1896 р. міністр фінансів Російської імперії С. Ю. Вітте звернувся 
на імператорське ім’я з проханням про возведення Перикла Родоканакі 
у російське спадкове дворянство. У своєму рапорті він так обґрунто-
вує заслуги підприємця: “Завдяки діловитості та видатній енергії Ро-
доканакі в Одесі та інших центрах півдня Росії вперше виникли різні 
виробництва, які, значно, розвинули вітчизняну промисловість. Йому 
зобов’язані своїм виникненням та розвитком, між іншим, Кавказьке па-
роплавство, що утримує шістьома пароплавами термінові рейси по пор-
тах Чорного моря; Новоросійський паровий млин в місті Севастополі, 
що перемелює до 6 500 пудів (муки. – В. Т.) на добу високого молоття; 
Товариство Південноросійського шкіряного виробництва, з щорічним 
оборотом у 1 200 000 рублів, яке відзначене на минулій Всеросійській 
виставці в Нижньому Новгороді вищою нагородою – державним гер-
бом; Товариство південноросійського бавовняного та ткацького вироб-
ництва; Одеське товариство фабричного виробництва фарб та лаків; 
Товариство південноросійського джутового та ткацького виробництва; 
Товариство Старо-Синявського цукрового заводу; Товариство вироб-
ників шампанських вин і коньяку за французьким способом, а також 
горілчані та пивоварні заводи, паровий мукомельний млин, фабрика 
перлових круп і рису та ін. […]. Незалежно від цього, Перикл Родо-
канакі, будучи засновником і головою Одеського міського кредитного 
товариства, своїм завзяттям і трудами багато сприяв розвитку справ 
цього товариства”62. 

Височайший указ про возведення у дворянство Перикла Федоро-
вича був отриманий 13 грудня 1896 р.63 17 березня Херсонське дво-
рянське депутатське зібрання внесло П. Ф. Родоканакі до 1-ї частини 
губернської родовідної книги64, а 5 червня того ж року Урядовий Сенат 
постановив видати йому дворянську грамоту65.
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1897 р. на прохання Перикла Федоровича Гербовим відділенням 
Департаменту Герольдії Урядового Сенату було розроблено проект 
родового герба Родоканакі. Він виглядав так: “Лазурний щит поділе-
ний срібним грецьких хрестом, що супроводжується по кутах чотирма 
золотими корзинами із трояндами натурального кольору; над кожною 
корзиною шість золотих шестипроменевих зірок. Щит увінчаний дво-
рянським коронованим шоломом. Нашоломник: два чорних орлиних 
крила. Намет: лазурний із сріблом”66. Проект герба ґрунтувався на про-
позиціях, отриманих від прохача. Так, срібний хрест повинний був на-
голошувати на грецькому походженні роду, а золоті корзини з розами, 
усіяні зірками, з давніх-давен використовувалися на родових печатках 
і свідчили про родове прізвище власників, оскільки із грецької мови 
родон – троянда67.

Але герб не був затверджений Герольдією, оскільки Перикл Федо-
рович 31 жовтня 1899 р. у віці 59 років помер у Парижі від “розриву 
серця”. Його тіло було привезено в Одесу та 21 листопада того ж року 
і поховано на Старому міському кладовищі68. Дітей він не мав.

Ще 1878 р. Перикл, незважаючи на висловлене батьком у запові-
ті побажання одружитися з “одноплемінницею”69, вступив у шлюб з 
удовою відставного ротмістра, полькою Венцеславою Феліксівною 
Юр’євич, народженою Барчевською70. Цей союз порушував усталені 
матримоніальні традиції і був віддзеркаленням глибинних змін, що від-
бувалися у замкненому середовищі хіоської аристократії, яка оселила-
ся в Російській імперії. Процес поступової асиміляції позначився й на 
шлюбній політиці71.

1884 р. молодший син Венцеслави Феліксівни від першого шлю-
бу – Павло (Павло-Франциск Ассизський-Норберт) Станіславович 
Юр’євич, який народився 6 червня 1875 р.72, – був усиновлений Пери-
клом Федоровичем із всіма правами, але без носіння прізвища73. Саме 
Павло успадкував все майно родини Родоканакі74. Однак за заповітом 
Перикла Федоровича упродовж п’яти роки після його смерті управлін-
ня фірмою доручалося його довіреним особам – Костянтину Петровичу 
Калоті та племіннику – Матвію Миколайовичу Маврогордато, а спад-
коємець отримував 15 000 рублів сріблом щорічно75. Вважаємо, що це 
було невипадкове рішення: справи фірми шли кепсько*, останні роки 
власник хворів, мешкав постійно за кордоном і занедбав родовий біз-

* Справи фірми почали занепадати з 1888 р. За свідченнями І. П. Синаді-
но: “… наступні ж роки були дуже невдалими, тому весь капітал та прибутки 
виявилися втраченими. Після закінчення терміну товариського договору, він 
був відновлений терміном до 31 грудня 1893 р., при цьому і капітал весь був 
відновлений і він повторно вніс за свій пай 112 500 рублів. У канун 1893 р. і 
цей новий капітал виявився весь втрачений і товариські умови більш віднов-
леними не були…” (Держархів Одеської обл., ф. 188, оп. 1, спр. 18, арк. 2).
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нес, тому він, не довіряючи недосвідченому пасербу, сподівався, що 
його компаньйони зможуть відродити могутність торговельно-фінан-
сової імперії Родоканакі. Компаньйони всіляко намагалися зберегти 
фірму, однак 1901 р. вимушені були її ліквідувати. При цьому сплачу-
вали ще значні борги: спадкоємці Перикла Родоканакі – 50 000 рублів, 
Матвій Маврогордато – 15 000 рублів, Іван Синадіно – 30 000 рублів76.

Венценслава-Марія-Анела Феліксівна Родоканакі, дочка Фелікса 
Барчевського та Анели фон Піхельштейн, після смерті чоловіка осе-
лилася в Ніцці, де й померла 28 жовтня 1900 р., у віці 65 років, після 
довгої хвороби77. Враховуючи, що спадкоємцем Перикла Федоровича 
Родоканакі став Павло Станіславович Юр’євич, молодший з її синів, 
своє майно Венцеслава Феліксівна заповіла старшим дітям: маєток при 
с. Ковбасна Балтського повіту Подільської губернії, що достався їй від 
першого чоловіка Станіслава Осиповича Юр’євича – Феліксу Станісла-
вовичу Юр’євичу, а готівкові гроші, цінні папери, коштовності, срібло, 
твори мистецтва, колекцію старовинної порцеляни та мережива – у рів-
них частинах – Феліксу Юр’євичу та дочці – графині Марії Станісла-
вівні Берто78. 

У Російській імперії у різний час проживали й інші представники 
цього роду*, зокрема з італійської дворянської лінії. Вона походила від 

* Так, в Одесі певний час проживав Август Михайлович Родоканакі (1821, 
Трієст – 14 травня 1882, Александрія), одружений з дочкою одеського купця 
Олександрою Федорівною Аверіно (1824 – 18 липня 1894, Александрія). Про 
ще одну родину Родоканакі, яку поки не вдалося пов’язати з основним родо-
вим деревом, відоме таке: Петро Єгорович Родоканакі (помер 1838 р.), губерн-
ський секретар, був одружений із дворянкою Надією Іллівною Томиловою 
(померла 1823 р.), яка мала в Костромській губернії, в Нерехтинському пові-
ті, в с. Олтухові та сільцях Черепові, Алешкові та Високові 29 душ чоловічої 
статті. Після її смерті за рішенням Урядового Сенату від 11 лютого 1830 р. з її 
майна виділено сьому частину в спадщину чоловіку, а все інше – її сестрі Па-
раскеві Воцькій. З документів випливає, що дітей у подружжя не було. Тому 
після смерті самого Петра Єгоровича на його майно 28 лютого 1848 р. ви-
сунули претензії його родичі Родоканакі: брат – чиновник 14 класу Пантелій 
Єгорович Родоканакі (помер того ж 1848 р.) та племінники – сини померлого 
чиновника 9-го класу Івана Єгоровича Родоканакі – Григорій, Іван та Павло, 
а від імені останніх – їхня мати Єлизавета. Позитивне рішення було прийняте 
Нерехтинським повітовим судом 28 вересня 1851 р. та затверджене висновком 
Костромської цивільної палати 1853 р. Оскільки спадкоємці не були дворяна-
ми та не мали права на володіння селянами, за імператорським указом майно 
було забрано в казну, Родоканакі отримали грошову винагороду у розмірі 475 
рублів 71 ½ коп. (РГИА, ф. 383, оп. 19, д. 25774; оп. 20, д. 27154). Один із 
представників згаданої родини – Григорій Іванович Родоканакі – 1896 р. по-
давав клопотання про внесення його родини до Дворянської родовідної книги 
Санкт-Петербурзької губернії, але необхідних доказів не надав. Він народився 
близько 1828 р., а помер у Москві 13 грудня 1884 р. від раку шлунку, похова-
ний 25 грудня того ж року на Лазаревському кладовищі. Мав чин колезького 
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рідного брата Федора Павловича Родоканакі – Пандії Павловича. Ука-
зом герцога Тоскани Леопольда ІІ фон Габсбурга від 26 травня 1846 р. 
його нащадки були долучені до дворянства, а указом італійського ко-
роля Умберто І від 26 червня 1887 р. старшому сину в цій родині на-
давалося право на носіння графського титулу79. Герб родини виглядав 
так: на лазурному полі – срібне стропило, над ним – три золоті восьми-
променеві зірки, розташовані не в ряд. Під стропилом – букет троянд 
натурального кольору, що частково виступає із золотої корзини. На 
щиті – шолом з одинадцятьма решітками, а на ньому – срібно-лазурна 
подушка, на яку спирається верхня частина золотого лева, що тримає 
в лапах корзину із трояндами. Щитотримачі – два натуральних лева, 
котрі піднялися на задні лапи. Намет срібний з лазурним. Девіз: ΕΝ 
ΡΟΔΩι ΑΝΘΩ (у трояндах цвісти). Графський герб містив ще графську 
корону80. Якщо порівняти описані герби, можна побачити, що вони 
дуже близькі за змістом та містять обов’язкові елементи – корзину із 
трояндами та зірки, які є, імовірно, найбільш давніми. Це також свід-
чить про постійний зв’язок між гілками роду, що обмінювалися інфор-
мацією.

З італійської лінії для нас найбільш цікавим є Федір Панделійович 
(Пандійович) Родоканакі*, який народився 13 листопада 1825 р. у Лі-
ворно в родині Пандії (Панделія) Павловича Родоканакі (4 січня 1786, 
Хіос – 7 вересня 1845, Ліворно) та Маріго Федорівни Петрококкіно 
(1798, Хіос – 6 квітня 1858, Ліворно)81. Федір Пандійович був відо-
мим винним відкупником, комерції радником і санкт-петербурзьким 1-ї 
гільдії купцем. 1874 р. він разом з компаньйонами заснував “Свято-
волокське гірничозаводське товариство Ф. П. Родоканакі”, у яке вніс 
основний пай – 97 000 рублів82. У Петербурзі Федору Пандійовичу на-
лежав розкішний особняк на Кінногвардійському бульварі83, що мав 
значну художню цінність та був придбаний 1867 р. у князів Кочубеїв84. 
Оселившись у Санкт-Петербурзі, Ф. П. Родоканакі зберігав “італійське” 
підданство та був “італійським дворянином”. Помер він у Баден-Бадені 
21 вересня 1889 р. у віці 62 років, а відспіваний та похований в Одесі85.

7 січня 1853 р. Федір Пандійович вінчався в одеській грецькій Свя-
то-Троїцькій церкві з Катериною Матвіївною Маврогордато з гілки Ла-

секретаря, служив молодшим сортувальником на Московському поштамті. 
25 серпня 1853 р. у Москві одружився з Марією Михайлівною Колесниковою, 
московською міщанкою, яка народилася близько 1836 р. Мав синів – Петра, 
народився в Москві 20 грудня 1859 р., та Михайла, народився в Москві 15 
вересня 1868 р. (Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга, ф. 536, оп. 6, д. 6358).

* У багатьох працях, присвячених Родоканакі, про нього чи взагалі не 
згадують, чи поєднують в одну особу з його дядьком Федором Павловичем 
Родоканакі (див.: Аυγητίδης Κ. Op. cit.; Морозан В. В. Деловая жизнь на юге 
России в XIX – начале XX века. – СПб., 2014).
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кана*. Свідками шлюбу були дядько нареченого – Федір Павлович Ро-
доканакі та батько нареченої – Матвій Пантелійович Маврогордато 86. 

Катерина Матвіївна була старшою дочкою відомого одеського куп-
ця Матвія Пантелійовича Маврогордато (бл. 1780, Хіос – 22 березня 
1868, Одеса) та його другої дружини – Ангелікі Пантеліївни Кондос-
тавло (бл. 1802 – 19 березня 1876 р., Одеса), яка також належала до 
хіоської аристократії87. Дівчинка народилася в Одесі 22 вересня 1834 р. 
та була охрещена в місцевій грецькій Свято-Троїцькій церкві 24 ве-
ресня того ж року. Її хрещеними батьками стали дядько – турецький 
підданий Амвросій Пантелійович Маврогордато та Орієтта Фомівна 
Родоканакі, народжена Галаті88. 

Катерина Матвіївна уславилася як видатна благодійниця та філан-
тропка. 1890 р. вона пожертвувала 42 тисячі рублів на будівництво двох 
кам’яних двоповерхових споруд на території одеської грецької Свято-
Троїцької церкви: однієї – для проживання кліру, а другої – для прове-
дення парафіяльних заходів. Частину з цих коштів було спрямовано на 
реставрацію храму та його внутрішнє оздоблення, а також благоустрій 
садка біля церкви89. 

Катерина Матвіївна була піклувальницею Благовіщенського (з 
1871 р. – Катерининський) дитячого притулку у Санкт-Петербурзі. 
1890 р. з нагоди 50-річчя закладу К. М. Родоканакі пожертвувала йому 
50 тисяч рублів. Тоді ж, цінуючи щедру грошову допомогу та наполе-
гливу діяльність благодійниці, за височайшим наказом притулок було 
перейменовано на честь померлого чоловіка Катерини Матвіївни – Фе-
дора Родоканакі90. 

Благодійниця була також членом петербурзького Товариства допо-
моги неповнолітнім калікам та ідіотам91. 1902 р. Катерина Матвіївна 
пожертвувала 75 тисяч рублів Відомству закладів імператриці Марії 
на заснування в Одесі дитячого притулку для сиріт-дівчат під назвою 
“Дитячий притулок Олександра Маврогордато, в пам’ять його батьків 
Матвія та Ангеліки”. Надана сума була у вигляді банківських акцій: 
155 – Бессарабсько-Таврійського, 100 – Санкт-Петербурзького міжна-
родного комерційного та 45 – Азовсько-Донського комерційного бан-
ків. За умовою К. М. Родоканакі планувалося накопичення грошей до 
200 тисяч рублів з метою купівлі земельної ділянки в центрі Одеси та 
будівництва двоповерхової кам’яної споруди притулку, розрахованої 
на сто вихованок; заснування у закладі церкви св. Трійці, в якій п’ять 
разів на рік повинна була здійснюватися літургія за упокій родичів 

* Катерина Матвіївна доводилася троюрідною сестрою вже згаданому 
одеському підприємцю Миколі Матвійовичу Маврогордато, зятю Федора Пав-
ловича Родоканакі (Τοµαζοβ Β. Το γένος των Μαυρογορδάτων (Μαυροκορδάτων) 
στη Ρwσική Αυτοκρατορία. Η ιστορία του γένους μέσα από έγγρφα και γεγονόια. – 
Χιος, 2010).
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благодійниці; розміщення в одному із залів притулку портрета її по-
мерлого брата Олександра Маврогордато. 1912 р. Катерина Матвіївна 
приєднала до пожертви ще 30 акцій Азовсько-Донського комерційного 
банку на суму 7 500 рублів92. На жаль, задум К. М. Родоканакі не був 
реалізований через більшовицький заколот. 

За повідомленням Філіпа Аргенті, Катерина Матвіївна, яка не мала 
нащадків, заповіла Греції свою картинну галерею, колекцію творів 
мистецтва, зокрема чудові малахітові вази, що прикрашали її велику 
вітальню у петербурзькому палаці на Кінногвардійському бульварі93. 
Чи вдалося виконати цій заповіт – не відомо, оскільки після революції 
К. М. Родоканакі вимушена була емігрувати, залишивши своє майно, 
яке було націоналізовано. Померла вона в Парижі 9 липня 1923 р.94 

Федір Пандійович Родоканакі став героєм розповіді Юрія Тинянова 
“Малолітній Вітушишніков”. Письменник дав йому трохи іронічну та 
не зовсім точну, але яскраву характеристику: “… початки Родоканакі 
було далеко і всіма забуті. Відомо було, що він з Одеси, і сам він за-
вжди любив це підкреслювати. Одного разу він з’явився в Петербурзі, 
невеликого зросту, в чорному сюртуку та відкладних комірцях, і купив 
місце проти самих кінних казарм, що було сміливістю для людини стат-
ської. Запросивши до себе відомого архітектора, він замовив йому план 
і креслення будинку, щоб будинок не нагадував жодного з петербурзь-
ких, а все південні, розкішні будинки, як в італійців. – Я негоціант, – 
пояснив він. На воротах він повелів виліпити дві чорні мавританські 
голови з білими зубами та очами, постарався оповити вікна плющем та 
став жити. Плющ незабаром засох, але Родоканакі отримав у винних 
відкупах велику силу. Коли б він намагався злитися за способом життя 
та смаками з оточуючим санкт-петербурзьким населенням  та шляхет-
ними особами, – всі б про нього казали, що він грек, а може бути, 
навіть “грекос”. А тепер всі до нього їздили та говорили про нього: 
негоціант, і він був цілком петербурзькою людиною. Він відкрито на-
давав перевагу Одесі, її вулиці, будівлі, хлібну біржу та навіть одеські 
альманахи ставив у приклад петербурзьким”. Про Катерину Матвіївну 
написано так: “У самого буфета чорного дерева сиділа пані Родоканакі 
у серпанковій сукні, середніх років, яка зазвичай таїлася у задніх кім-
натах, виконувала роль господині”95.

Досліджуючи долю представників роду Родоканакі, їхню різнобіч-
ну діяльність та сходження соціальною драбиною Російської імперії, 
не можна не помітити, що хіосці – надзвичайно закрита етносоціальна 
група, пов’язана багатьма родинними узами, з високим рівнем націо-
нальної самоідентифікації, все ж поступово асимілювалися в новому 
середовищі. Вони інтегрувалися до довколишнього суспільства, стаю-
чи його невід’ємною частиною.
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МАТЕРІАЛИ ГЕНЕАЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Подано короткий огляд документів генеалогічного характеру, що збе-
реглися у Державному архіві Полтавської області. Детально схарактеризова-
ні метричні книги та актові записи, як ті, що нещодавно передані органами 
реєстрації актів громадянського стану після закінчення 75-річного терміну 
зберігання, так і ті, які відклалися у фондах релігійних установ дореволю-
ційного періоду. Особливу увагу приділено причинам втрати документів до-
революційного та довоєнного періодів, серед яких вказані не тільки соціаль-
ні катаклізми та військові дії 1917–1920 років, тимчасова окупація області у 
1941–1943 роках, але й деякі методи радянської архівної політики. 

Ключові слова: метричні книги; актові записи; документи генеалогічно-
го характеру; Державний архів Полтавської області.

Іспанський вчений і письменник М. Унамуно стверджував, що ми 
живемо в пам’яті та завдяки їй, а наше духовне життя зрештою є не 
що інше, як прагнення пам’яті ствердити, створити надію, спроба на-
шого минулого породити сучасне. З розпадом “комуністичної імперії” 
наше суспільство перейшло від нігілістичної безпам’ятної епохи до но-
вої, названої французьким істориком і соціологом П. Нора “всесвітнім 
торжеством пам’яті”. Вона характеризується розвитком таких напрямів 
у науці, як локальна та родинна історії, масовим захопленням генеало-
гічними дослідженнями, святкуванням різноманітних ювілейних дат та 
ін. Невпевненість у завтрашньому дні, викликана не тільки відмовою 
від ідеї побудови “світлого майбутнього” на руїнах минулого, але й ро-
зумінням дискретності історичного часу, тобто відсутністю лінійного 
зв’язку між минулим, сучасним та майбутнім стала причиною культу 
сьогодення. А для того, щоб якнайдовше затримати це мінливе швид-
коплинне сучасне, необхідно знайти зв’язок з минулим і таким чином 
легітимізувати його. 

І хоча упродовж 75 років могутність радянського державного апа-
рату була направлена на вилучення з суспільної свідомості позитивних 
спогадів про “непролетарську” епоху й життя народу в цей період, однак 
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демократичні перетворення кінця 80-х – початку 90-х років спричини-
ли появу інтересу в колишніх “хомо совєтікус” до історії своєї країни, 
свого народу, і, перш за все, до своєї родини. Адже саме в родині фор-
мується самосвідомість особистості, відбувається її первинна соціаліза-
ція, тобто засвоєння системи норм і цінностей сучасного суспільства, 
ідентифікація себе в ньому. Пам’ять про своїх предків у вигляді збере-
ження сімейних переказів і сімейних реліквій, побудови генеалогічно-
го дерева так само важлива для існування міцної родини, як вивчення 
історії, збереження традицій та піклування про пам’ятки культури для 
зміцнення єдності нації.

У транзитивних суспільствах з високим рівнем соціальної напруги 
архіви, як один з основних інститутів соціальної пам’яті, повинні стати 
тим хитким місточком між минулим, сучасним і майбутнім, де кожен 
зможе дізнатися про життя своїх предків, історію свого роду, віднайти 
втрачену ідентичність. Від наповненості, багатства архівних фондів за-
лежить, чи зможуть архіви виконати цю місію. У зв’язку з нерозвине-
ністю вивчення генеалогії у радянський період практично відсутні пу-
блікації з характеристикою генеалогічних джерел українських архівів і 
Державного архіву Полтавської області (далі – Держархів Полтавської 
обл.) зокрема. Початок демократичних процесів наприкінці 80-х – по-
чатку 90-х років, а потім і відновлення української незалежності ви-
кликали сплеск суспільного зацікавлення не тільки історією країни, 
населеного пункту, але й власною родиною. Саме з цього часу почала 
невпинно зростати популярність генеалогічних досліджень і затребу-
ваність архівних документів генеалогічного характеру. Відсутність у 
виданих у радянський період путівниках відомостей про джерела Дер-
жархіву Полтавської обл., за якими можна дослідити родовід, виклика-
ла необхідність публікації полтавськими архівістами на початку ново-
го тисячоліття коротких переліків і оглядів генеалогічних матеріалів 
(метричних книг та сповідних відомостей) як у місцевих (Полтавські 
єпархіальні відомості)1, так і закордонних (Известия Русского генеало-
гического общества) виданнях2. Але ці публікації довідкового харак-
теру не мали на меті з’ясувати причини втрати документів, неповноту 
фондів Держархіву Полтавської обл. і можливих шляхів генеалогічих 
пошуків в інших українських або закордонних архівосховищах. Отже, 
спробуємо у нашому короткому дослідженні встановити масштаб та 
причини втрати архівів Полтавщини дореволюційного й довоєнного 
періодів, зокрема, безповоротно втраченого масиву документів генеа-
логічного характеру, й коротко схарактеризувати ту незначну кількість 
матеріалів, що збереглися.

Датою заснування Державного архіву Полтавської області вважа-
ють 9 серпня 1918 року. Саме тоді група прогресивної місцевої інтелі-
генції заснувала у музеї губернського земства Центральний історичний 
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архів Полтавщини. Згодом назва архіву і його підпорядкованість нео-
дноразово змінювались: з 4 серпня 1922 року – Губернський історич-
ний архів, із жовтня 1925 року – історичний архів при Полтавському 
округовому архівному управлінні, з червня 1926 року – Полтавський 
крайовий історичний архів, з 1 березня 1932 року – Полтавський дер-
жавний історичний архів, з вересня 1937 року – Полтавський обласний 
історичний архів, з 29 березня 1941 року – Державний архів Полтав-
ської області, з 4 жовтня 1958 року – Полтавський обласний державний 
архів, з 7 серпня 1980 року – Державний архів Полтавської області. 
Крім того, ще у двох містах Полтавської області – Лубнах (з 1918 р.) 
та Кременчуці (з 1920 р.) існували великі архівосховища, що мали в 
1941 р. статус філіалів обласного архіву й були ліквідовані у вересні 
1945 р. унаслідок втрати основної частини документів у роки Другої 
світової війни.

Слід відзначити, що у 1903–1919 роках діяла Полтавська вчена ар-
хівна комісія, члени якої не лише обстежили стан, але й видали опис 
з короткою характеристикою всіх відомчих (адже у Російській імперії 
існувала тільки відомча система зберігання ретроспективних докумен-
тів) архівів державних, громадських та релігійних установ Полтавської 
губернії3. Завдяки цьому опису, а також публікаціям у “Трудах Пол-
тавской ученой архивной комиссии” нині можна скласти уявлення про 
те, який величезний комплекс документів не зберігся через соціальні 
потрясіння та військові дії, що відбувалися в Україні упродовж ХХ ст. 

Руйнування архівів почалося під час громадянської війни представ-
никами всіх влад та угруповань. Крім того, траплялися випадки вико-
ристання радянськими установами дореволюційних фондів для канце-
лярських потреб або навіть обклеювання вікон і розпалювання печей. 

У мирний час хижацьке знищення архівів тривало. Функціонування 
радянської бюрократичної системи потребувало великої кількості папе-
ру, однак існували труднощі з сировиною для його виробництва. 7 лю-
того 1920 р. Всеукрревком видав постанову, згідно з якою визначення 
порядку використання архівів для потреб паперової промисловості по-
кладалося на спеціально створену для цього Особливу Всеукраїнську 
архівну комісію (ОВАК). У всіх губернських містах організовувались 
комісії з вилучення та утилізації непотрібних архівних матеріалів, під-
відомчі ОВАК. До їхніх функцій належали: нагляд за своєчасним і точ-
ним виділенням із всіх архівів документів, що підлягають зберіганню 
(мають практичну та наукову цінність); відбір та передача до Голо-
впаперу (головне управління державними підприємствами паперової 
промисловості) архівних матеріалів, які не мають ділової та наукової 
цінності. 

Полтавська губернська комісія у справі вилучення з використан-
ня непотрібних архівних матеріалів (Губархів) почала свою діяльність 
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8 серпня 1920 року. Вже на першому засіданні комісія вирішила пе-
редати до відділу утилізації архіви контрольної та казенної палат, по-
штово-телеграфного відомства, банківських установ, кооперативів і 
кооперативних об’єднань. З одного боку, Губархів мав якнайбільше 
матеріалів передати у відділ утилізації, з іншого боку – сприяти збере-
женню цінних історичних документів. З 600 тис. пудів архівного мате-
ріалу, що перебували на зберіганні, Губархів у вересні 1920 р. планував 
утилізувати 400 тис. пудів. Очевидно, прогнозована кількість непотріб-
них архівних матеріалів виявилася завищеною, бо вже в січні 1921 р. 
Полтавський відділ утилізації розраховував утилізувати лише 160 тис. 
пудів. Слід відзначити, що штат відділу утилізації нараховував до 300 
співробітників, а Губархіву – лише 25. 

У своїй роботі співробітники архівної комісії керувалися тимчасо-
вою інструкцією “Про порядок вилучення ділових, наукових і непо-
трібних архівів”, згідно з якою архіви Державної скарбниці, Контр-
ольної палати, банківської системи, нотаріату, поліцейських управлінь 
та деяких інших дореволюційних установ і підприємств як такі, що не 
мають значної наукової цінності, підлягали переробці. Навіть завідувач 
Центральним історичним архівом Полтавщини І. Рибаков вважав, що 
документи контрольної палати, 36-го піхотного Орловського і 33-го 
Єлецького полків, кадетського корпусу, інституту шляхетних панянок, 
реального училища, гімназій, духовної та вчительської семінарій, ін-
ших установ й організацій мають дуже незначну наукову цінність. 

Полтавська архівна комісія припинила свою діяльність 5 листо-
пада 1921 року. Нею було передано до відділу утилізації в 1920 році 
16 659 пудів паперу, а в 1921 році – 12 378 пудів. Нині проблематично 
встановити, чи дійсно всі ці документи не мали наукової та практич-
ної цінності. Однак можна порівняти деякі результати: так, із 8 серпня 
до 1 грудня 1920 року було відправлено на переробку 12253 пуда, а 
на зберігання до Центрального історичного архіву Полтавщини – 600 
пудів. У листопаді 1922 року Раднарком УСРР прийняв постанову про 
охорону архівів, значення яких радянська влада врешті усвідомила4. 
Таким чином, масштабна утилізація архівних фондів дореволюційного 
періоду практично припинилася, тривала їх концентрація в державних 
архівосховищах, почалися науково-технічне опрацювання та викорис-
тання. 

Непоправних збитків архівні установи області зазнали в роки Дру-
гої світової війни, бо лише незначну частину їхніх скарбів (108, 5 тис. 
од. зб.) вдалося евакуювати до м. Балашов Саратовської області, по-
тім – до м. Шадринськ Курганської області. Основний масив еваку-
йованих архівів складали фонди ліквідованих під час змін адміністра-
тивно-територіального устрою органів влади й державного управління 
за 1919–1930 роки, а також документи жандармерії, поліції та губер-
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наторів. Унаслідок відсутності своєчасних директив Архівного управ-
ління НКВС УРСР та переліку документів, що підлягають евакуації, 
на окупованій території залишилась не тільки основна частина фондів 
“епохи феодалізму”, але й документи райвиконкомів, сільрад та інших 
радянських установ5. Екстремальні умови евакуації спричинили част-
кову втрату архівних документів, порушення структури науково-довід-
кового апарату архіву, в подальшому – потрапляння після реевакуації 
в інші архіви. 

Фонди, що залишилися на тимчасово окупованих територіях, част-
ково були розграбовані й вивезені окупантами. Основний масив доку-
ментів, які зберігалися в Полтаві в трьох будівлях – архіву, краєзнавчого 
музею (де зберігалася найбільша кількість документів), облвиконкому 
(всього 1 572 795 од. зб. і 40 тис. книг науково-довідкової бібліотеки), 
Кременчуці (467 636 од. зб.) й Лубнах (672 430 од. зб.), включений до 
списків воєнних втрат архівів6. Усього під час німецької окупації Пол-
тавської області втрачено 2 712 861 од. зб. архівних документів.

Зрозуміло, що серед втрачених під час Другої світової війни пере-
важали документи управлінського характеру. Проте з частково збере-
женого науково-довідкового апарату довоєнного періоду можна дізна-
тися, що до 1941 року в державних архівах Полтавщини зберігалися 
документи близько 50 релігійних установ, з яких нині втраченими вва-
жаються такі фонди:

ф. 259. Полтавська єпархіальна рада. 1902–1921 рр.;
ф. 736. Постійна нарада при єпископі на Полтавщині. 1896–1921 рр.;
ф. 1654. Постійне єпархіальне піклування про бідних духовного 

стану. 1827–1907 рр.;
ф. 2746. Алексопольске духовне правління. 1785–1797 рр.;
ф. 2747. Зіньківське духовне правління. 1789–1844 рр.;
ф. 1865. Кобеляцьке духовне правління. 1778–1783 рр.;
ф. 2755. Козельщинське духовне правління. 1789–1845 рр.;
ф. 2756. Київське духовне правління. 1771 рр.;
ф. 2749. Полтавське духовне правління. 1760–1849 рр.;
ф. 2745. Документи митрополита Київського й Галицького. 1720–

1780 рр.;
ф. 2748. Київська духовна консисторія. 1741–1802 рр.;
ф. 2758. Переяславська духовна консисторія. 1739–1802 рр.;
ф. 2750. Чернігівська духовна консисторія. 1701–1800 рр.;
ф. 2751. Новоросійська духовна консисторія. 1798–1804 рр.;
ф. 1621. Полтавська духовна семінарія. 1887–1919 рр.
Наявність фондів установ інших регіонів пояснюється тим, що те-

риторія Полтавщини входила до їх складу. У Держархіві Полтавської 
обл. відклалися документи про діяльність релігійних установ у межах 
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Полтавської губернії. Наприклад, до опису Чернігівської духовної кон-
систорії внесені справи, що стосуються релігійного життя Гадяцького, 
Глинського, Зіньківського, Прилуцького повітів7. Можна лише здога-
дуватися, скільки метричних книг, клірових та сповідних відомостей 
утрачено безповоротно. 

Однак слід зазначити, що обмеженість у часі, трудових та матері-
альних ресурсах, а також погана організація евакуації та реевакуації 
архівних матеріалів призвели до того, що деяка частина архівних фон-
дів і колекцій не повернулася до архівів за попереднім місцем збері-
гання. Зокрема, низка архівних фондів і колекцій документів, котрі за 
територіальною належністю, принципом походження фондів належали 
до 1941 року до Держархіву Полтавської обл., нині знаходяться в Цен-
тральному державному історичному архіві України в м. Києві (ЦДІ-
АК України). Серед них можна назвати фонди Полтавської городової 
ратуші (ф. 1566), Полтавського міського суду (ф. 1726), Кременчуць-
кого міського магістрату (ф. 955), особовий фонд відомого полтав-
ського краєзнавця, історика, члена Полтавської вченої архівної комісії 
І. Ф. Павловського (ф. 267) та ін.8.

Як свідчать облікові документи, частина архівних фондів Держар-
хіву Полтавської обл. у серпні 1943 року була відправлена до Крайо-
вого управління архівами, бібліотеками та музеями при рейхскомісарі 
України, звідки разом з документами Київського центрального дер-
жавного архіву давніх актів (КЦДАДА) вивезена окупантами до м. 
Кам’янець-Подільський. У Кам’янець-Подільському архіві вони про-
лежали до 1946 року, коли були повернені до Києва, бо за обліковими 
документами вже значилися у складі КЦДАДА. Також не вивчені шля-
хи міграції метричних книг з фонду Полтавської духовної консисторії, 
частина яких також зберігається у ЦДІАК України (ф. 224)9.

Після визволення Полтави у вересні 1943 року виявилося, що з 
більш ніж півторамільйонного фонду обласного архіву, який залишався 
в окупованому місті, вціліла всього 381 од. зб. Документи Держархіву 
Полтавської обл., що знаходилися в Шадринську, були реевакуйовані 
в січні 1945 року10. 

На сьогодні в Держархіві Полтавської обл. збереглося вкрай мало 
документів дореволюційного періоду не тільки через їхні втрати під 
час Другої світової війни. Високий рівень централізації радянської ар-
хівної системи, в тому числі її українського сегмента, є однією з при-
чин збідніння джерельної бази з історії Полтавщини до 1945 року. Про 
це свідчать списки передачі у 1937–1938 роках тоді ще Полтавським 
обласним історичним архівом до Центрального архіву революції та 
Всеукраїнського військово-історичного архіву 159 і 170 архівних фон-
дів відповідно11. Наприклад, серед них значились фонди, які зберіга-
ються нині у центральних українських архівах: у ЦДІАК України – 
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Полтавського губернського жандармського управління та помічників 
його начальника у повітах губернії (ф. 320 та ін.), Полтавської полкової 
канцелярії (ф. 94); у Центральному державному архіві вищих органів 
влади та управління України – Полтавського губернського громадсько-
го комітету (ф. 996), Полтавської губернської земельної комісії Мініс-
терства земельних справ Української держави (ф. 999), Полтавської гу-
бернської контори Державного хлібного бюро при Міністерстві праці 
Української держави (ф. 1011), волосних та повітових органів влади та 
ін. Зберігання вказаних фондів у центральних архівах є порушенням 
визначальних принципів архівної справи: походження та нерозривності 
фондів, адже, наприклад, фонди Кременчуцького міського магістрату є 
і в Держархіві Полтавської обл. (ф. 793), і в ЦДІАК України (ф. 955), 
а Полтавської волосної народної управи – у Держархіві Полтавської 
обл. (ф. 1068) і ЦДАВО України (ф. 294). Чинна в Україні система дер-
жавних архівних установ створена за принципом субсидіарності, тобто 
в архівах відповідного рівня повинні зберігатися документи організа-
цій, підприємств, установ такого ж рівня підпорядкування. Тому у цен-
тральних архівах не місце, наприклад, фондам волосних та повітових 
органів влади, документи яких могли б стати підставою для написання 
історії різних населених пунктів Полтавщини і багатьох полтавських 
родів, якби були більш досяжними для місцевих істориків, краєзнавців, 
генеалогів. 

Найбільш цінний з генеалогічного погляду фонд Пирятинського 
духовного правління (ф. 801) надійшов до Держархіву Полтавської обл. 
уже після війни. Крім того, деяка кількість генеалогічної інформації 
відклалася в фондах Полтавської духовної консисторії (ф.706) й колек-
ції документів православних церков Полтавської губернії (ф. 1011, оп. 
1).

У фонді Пирятинського духовного правління, що зберігся частково, 
є досить велика (порівняно з іншими фондами архіву) кількість доку-
ментів генеалогічного характеру – всього 318 метричних книг і близько 
1400 справ сповідних розписів церков Пирятинського та частини Лох-
вицького повітів Полтавської губернії за 1758–1857 рр. Це здебільшого 
документи церков окремих населених пунктів Полтавської губернії, ко-
трі входять нині до складу Гребінківського, Пирятинського, Чорнухин-
ського районів Полтавської області, а також до складу Яготинського 
району Київської області, деяких районів Черкаської та Чернігівської 
областей.

Фонд 706 – це скоріше не фонд консисторії, а нечисельні вцілілі 
розрізнені документи релігійних установ, серед яких є метричні кни-
ги та сповідні відомості деяких православних церков Золотоніського, 
Костянтиноградського, Кременчуцького й Переяславського повітів за 
1799–1917 рр. Хоча ці документи стосуються здебільшого населених 
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пунктів, що тепер входять до складу Київської, Харківської та Черкась-
кої областей, проте саме така інформація є найбільш цінною для на-
щадків полтавчан, які переселилися в іншу місцевість. 

До 2002 року в фонді № 1011 (православні церкви Полтавської 
губернії) зберігалася порівняно невелика кількість метричних книг 
та сповідних відомостей церков деяких населених пунктів губернії за 
XVIII–XX ст. Однак у зв’язку з закінченням терміну зберігання доку-
ментів, міські та районні відділи реєстрації актів цивільного стану у 
2002 році почали передавати до Держархіву Полтавської обл. метрич-
ні книги православних церков Полтавської губернії. Нині всі відділи 
РАЦС Полтавської області передали на державне зберігання до фонду 
“Православні церкви Полтавської губернії” (ф. 1011) всі наявні метрич-
ні книги населених пунктів, котрі входять до складу Гадяцького, Гло-
бинського, Гребінківського, Зіньківського, Кобеляцького, Козельщин-
ського, Котелевського, Кременчуцького, Лохвицького, Лубенського, 
Оржицького, Пирятинського, Семенівського, Хорольського, Чорнухин-
ського районів, а також м. Полтави. У фонді 1011 нараховується 2553 
метричні книги православних церков Полтавської, частково Херсон-
ської та Харківської губерній за 1722–1922 рр. Документи фонду 1011 
є найбільш цінною частиною архівного зібрання Полтавщини генеа-
логічного характеру. Перевірити інформацію про наявність метричних 
книг церков окремих населених пунктів можна за довідником “Зве-
дений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах 
України”12.

На жаль, не збереглися матеріали Всеросійського перепису на-
селення 1897 року у Полтавській губернії, також практично повніс-
тю втрачені матеріали ревізій. У фонді Полтавської казенної палати 
(ф. 370) є неповні ревізькі реєстри дев’яти сіл Переяславського повіту 
за 1850 рік.

Документи генеалогічного характеру можна знайти в особових фон-
дах, у першу чергу, у фонді відомої полтавської меценатки, дослідни-
ці старожитностей Катерини Миколаївни Скаржинської (ф. 222). Вона 
зібрала багату колекцію документів, що стосуються генеалогії двох 
десятків полтавських дворянських родів, а також розрізнених ревізь-
ких реєстрів та подвірних описів ряду населених пунктів Полтавської 
губернії. Найбільш цікавим документом серед них є досить велика за 
обсягом “Ревизская сказка местечка Опошни” (1835 р.).

Наступну групу архівів генеалогічного характеру складають фон-
ди губернського та повітових рекрутських присутствій (ф. 976–988), у 
яких зберігається близько 1 тис. справ за 1818–1873 рр. Слід відзначи-
ти, що працювати з документами присутствій досить важко у зв’язку 
з відсутністю в багатьох випадках алфавітних покажчиків. У фондах 
волосних правлінь    (ф. 776, 829–834, 1008 и 1059) є списки мешкан-
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ців деяких сіл. Списки землевласників, картки обліку земель станом 
на 1911 рік як дворян, так і селян, можна знайти у фондах Гадяцької, 
Лохвицької та Пирятинської земських повітових управ (ф. 649, 612 и 
828), а невелику кількість розрізнених матеріалів – у фонді Полтавської 
межової палати (ф. 370).

Комплекс особових справ чиновників Полтавської губернії відклав-
ся у фондах Полтавського губернського правління (ф. 80), канцелярії 
Полтавського цивільного губернатора (ф. 83), Полтавської губернської 
тюремної інспекції (ф. 319), Полтавського й Лубенського окружних су-
дів (фф. 540, 776) та ін. 

У фонді Полтавського дворянського депутатського зібрання (ф. 
379) не збереглося жодної справи про дворянство. У ньому є видані 
у 1898–1904 рр. “Список дворян, внесенных в дворянскую родослов-
ную книгу Полтавской губернии” та додатки до нього (перевидані в 
опрацьованому вигляді у 2013 році13), а також видані у 1913 и 1916 
рр. списки потомствених дворян губернії. Досить цікавими, хоча й не 
надто інформативними є фонди Розпорядчого бюро у справі про роз-
шук спадку гетьмана Полуботка (ф. 535) та Товариства осіб, записаних 
до родовідних книг Полтавської губернії (ф. 1001). Інформацію про 
полтавських дворян можна частково відновити за документами Росій-
ського державного історичного архіву (м. Санкт-Петербург), у якому 
зберігаються справи про дворянство (ф. 1343, Департамент Герольдії).

Науково-довідкова бібліотека Держархіву Полтавської обл. збері-
гає “Памятные книжки” та “Адрес-календари” Полтавської губернії за 
окремі роки, “Полтавские епархиальные ведомости” за 1863–1917 рр., 
клірові книги Полтавської єпархії (1890, 1902 и 1912 рр.), “Труды Пол-
тавской ученой архивной комиссии” (випуски 1–15, 1905–1917 рр.), 
“Труды Полтавского церковного историко-археологического комите-
та” (випуски 1–3, 1908–1912 рр.), “Материалы к истории Петровского 
Полтавского кадетского корпуса” (випуски 4–13, 1907–1916 рр.) та ін. 
Зокрема, часопис “Полтавские епархиальные ведомости” має особливу 
цінність як джерело для вивчення генеалогії священнослужителів – тут 
розміщено інформацію про призначення, переміщення, нагородження, 
списки учнів духовних навчальних закладів, некрологи та біографії 
священиків та ін.

Через брак вільних площ в архівосховищах, а також багаторічну 
традицію відомчого зберігання напередодні Другої світової війни в 
полтавському архіві та його філіалах зберігалося обмаль документів 
генеалогічного характеру радянського періоду. Наприклад, зовсім були 
відсутні книги записів актів громадянського стану, матеріали перепи-
сів населення. Останнім часом у зв’язку з закінченням 75-річного тер-
міну зберігання до Держархіву Полтавської обл. прийняті практично 
всі книги записів актів громадянського стану населених пунктів, що 
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входять нині до складу більшості районів Полтавської області, до 1938 
року включно. Комплектність різна – від одної – двох і до кількох де-
сятків справ. У фондах органів влади різного рівня зберігаються списки 
виборців та позбавлених виборчих прав у 1920-і роки (у Полтавській 
та Лубенській округах, місті Кременчуці), списки розкуркулених у де-
яких районах Полтавської округи (1930 р.), а також справи про службу 
співробітників окружних судів, окружних та губернського виконкомів. 
Однак ці види документів збереглися частково.

Отже, за результатами дослідження документів і матеріалів Дер-
жархіву Полтавської обл. можна зробити висновок про нерівномірність 
збереженості генеалогічної інформації як за часовим, так і просторовим 
вимірами. У зв’язку з цим успішність генеалогічного пошуку залежить 
від того, за яким населеним пунктом і за який період він проводиться. 
Також можна констатувати, що значні лакуни в архівній спадщині Пол-
тавщини виникли не тільки внаслідок військових лихоліть, але й через 
недоліки радянської архівної політики. Для оптимізації умов генеало-
гічних (історичних, краєзнавчих, культурологічних та ін.) досліджень 
у Держархіві Полтавської обл. необхідне об’єднання (повернення) роз-
порошених фондів або хоча б створення міжархівних довідників про 
місця їх зберігання та склад документів.
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A brief review of documents of genealogical nature, preserved in the State 
Archives of Poltava Region is presented in the article. The author determines the 
metrical books and civil state registers like the ones that recently passed by the civil 
registration after the 75-year shelf life, and those deposited fonds in the religious 
institutions of pre-revolutionary period. Particular attention is paid to the causes 
of loss of documents of pre-revolutionary and prewar periods, including not only 
social upheavals and military actions of 1917–1920, the temporary occupation of 
the area in 1941–1943, but some methods of Soviet archival policy.
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го архіву Японії (м. Токіо).  
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Найголовніший державний архів знаходиться у найпрестижнішому 
районі Токіо, поряд з історичним парком. Будинок архіву – це спеціа-
лізована 6-поверхова будівля площею 11550 кв. м  – 4 поверхи наземні 
(2710 кв. м) і 2 поверхи під землею (7000 кв. м). Архівосховища зай-
мають  4000 кв. м.

Біля входу в архів – автомат для напоїв і контейнер для зонтиків, 
кожен з яких має своє місце і закритий на замочок. Двір просторий, з 
лавочками і місцем для паркування авто. 

На першому поверсі відвідувачі  реєструються на охоронному 
пункті, працівник якого налагоджує контакт візитера з необхідним під-
розділом або спеціалістом архіву. По периметру просторого холлу роз-
міщується виставковий зал з вітринами, у центрі – кінозал. Саме цього 
дня, 6 серпня, відкрилася виставка, присвячена 60-м роковинам однієї 
з найтрагічніших подій у світі – атомному бомбардуванню Хіросіми 
і Нагасакі. Представлені оригінали і бездоганно виготовлені копії до-
кументів свідчили про єдині в історії людства два приклади бойового 
застосування ядерної зброї. 

Вранці 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник B-29 
“Enola Gay”, названий так за іменем матері командира екіпажу, пол-
ковника Пола Тіббетса, скинув на Хіросіму атомну бомбу “Little Boy“ 
(“Малюк”) еквівалентом від 13 до 18 кілотонн тротилу. 9 серпня  ко-
мандир бомбардувальника B-29 “Bockscar” Чарльз Суїні скинув атом-
ну бомбу “Fat Man” (“Товстун”) еквівалентом 21 кілотонн тротилу на 
місто Нагасакі. Загальна кількість загиблих склала від 90 до 166 тисяч 
чоловік у Хіросімі і від 60 до 80 тисяч чоловік у Нагасакі. 15 серпня 
Японія заявила про припинення бойових дій, а 2 вересня підписала Акт 
про капітуляцію. Так закінчилася Друга світова війна. 

* Білоусова Лілія Григорівна – кандидат історичних наук, заступник ди-
ректора Державного архіву Одеської області.

© Л. Г. Білоусова, 2015

АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ



279АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

У кінозалі демонструвалися кадри архівної кінохроніки. Серед від-
відувачів було багато літніх людей, які, очевидно, знали про цю траге-
дію не тільки з докуменів – про це свідчили вирази їх обличь та сльози 
на очах… 

Японські ЗМІ приділили в ці дні атомній темі особливу увагу, як 
і більшість газет і телекомпаній світу. Адже роль та етична виправда-
ність атомних бомбардувань залишається предметом гострих дискусій 
і дотепер. Вразив сюжет про те, як виставку архівних документів від-
відав сам імператор Японії Акіхіто разом із дружиною, імператрицею 
Мітіко. Того ж дня, 6 серпня 2015 року, онук президента Трумена – 
Кліфтон Трумен Деніел заявив, що його дід до кінця життя вважав рі-
шення скинути бомбу на Хіросіму і Нагасакі правильним, і що США 
“ніколи не попросять вибачення за це”.

Про ті страшні події нагадала і сувенірна крамничка архіву. Серед 
численних художніх копій документів, книг, поштових карток із кві-
точками, ручок та компакт-дисків про архів особливу увагу привертав 
паперовий журавлик, який повернув мене у дитинство. Мені було пять 
років, коли мама розповіла історію японської дівчинки з Хіросіми Са-
дако Сасакі, котра померла у 1955 році від променевої хвороби. Щоб 
одужати, Садако повірила у легенду, за якою людина могла загадати 
будь-яке бажання, якщо складе тисячу паперових журавликів. Вона 
встигла зробити тільки 644 пташок…

Наступним місцем знайомства з Національним архівом Японії став 
конференц-зал, де  нам продемонстрували презентаційний фільм про 
архів, запропонували обговорити професійні питання і подивитися на 
власні очі, як працюють основні структурні підрозділи. Японські коле-
ги Юміко Охара і Томоко Нагаока повідомили, що вперше зустрічають 
у Національному архіві Японії громадянина України. Вони провели 
екскурсію установою і поділилися досвідом роботи у різних напрям-
ках: публікація документів, організація користувачів у читальному залі, 
зберігання справ у архівосховищах, проведення виставок тощо.

Історія архіву не така вже й давня порівняно з історією архівної 
справи у Європі, де сучасна система склалася ще у кінці XVIII ст. А от 
у Японії перші рішення щодо архівів почали прийматися лише в епоху 
Мейдзі (1868–1912). У той період цінні архіви зберігалися окремо у ві-
домствах, зокрема, у міністерствах. У 1873 р. при Кабінеті уряду Мей-
дзі було засновано бібліотеку, котру значно удосконалили у 1885 р. у 
ході формування структури Кабінету. Вона існує і дотепер. Саме Бі-
бліотека Кабінету згодом стала важливим документаційним комплек-
сом Національного архіву Японії. До її складу увійшли давні класичні 
книги і документи Японії та Китаю, а також державні папери періоду 
Сьогунату Едо 1603–1867 років.

Після Другої світової війни зростає інтерес суспільства до матері-
алів державних установ, і в 1959 р. Президент Наукової Ради Японії 
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дав рекомендації Прем’єр-Міністру щодо збереження офіційних папе-
рів, запобігання знищення цінної інформації та заснування Національ-
ного Архіву. Уряд усвідомлював небезпеку розпорошення державних 
документів і звернувся до міністерств і відомств із закликом упоряд-
ковувати і зберігати свої архіви належним чином, а також вивчити до-
свід та архівні системи інших країн. Здійснені заходи мали результатом 
створення у червні 1971 року Національного архіву Японії (National 
Archives of Japan – NAJ). Основними його цілями задекларували збере-
ження історичних документів і архівів, забезпечення доступу суспіль-
ства до них, організація виставок та здійнення наукових досліджень.

У 1998 році було засноване нове архівосховище для 1,36 млн справ 
Національного архіву – Цукуба Анекс (Tsukuba Annex of NAJ), що роз-
міщене у місті Цукуба, Префектура Ібаракі.

У 2001 р. був відкритий Японський Центр історичних документів 
Азії (Japan Center for Asian Historical Records), у якому  29 млн. оди-
ниць зберігання.  Центр оцифровує і оприлюднює в мережі Інтернет 
матеріали, що належать до Азії і доповнюють документи державних 
органів Національного архіву Японії, а також Канцелярії дипломатич-
них документів Міністерства зовнішніх справ та Бібліотеки Національ-
ного інституту досліджень оборони Міністерства оборони.

Діяльність архівів в Японії регулюється такими нормативно-пра-
вовими актами, як Закон про Державні Архіви (Public Archives Act, 
1987), який змінився Законом про Національний Архів (National Archives 
Act, 1999). Але їх виявилося недостатньо для забезпечення діяльності 
цієї галузі в умовах розвитку нових технологій. У 2008 році Прем’єр-
Міністр Японії Ясуо Фукуда в одному з публічних виступів підкреслив 
зростаючу соціальну значущість документації державних органів і на-
голосив на необхідності значно покращити систему її захисту. Наслід-
ком цієї промови стало створення Експертного комітету з діловодства 
під керівництвом Йоко Камікава, який згодом став Міністром з діло-
водства управлінської документації та Національного архіву. 

Комітет досліджував питання діловодства та сфери впливу майбут-
нього Національного архіву. У фокусі вивчення опинилися всі етапи 
руху документів – від відомчого архіву до моменту знищення або пе-
редавання їх до Національного архіву на постійне зберігання. Одно-
часно тестувалася законодавча база. Висновок Комітету став підставою 
для прийняття у березні 2009 року на 171-й сесії проекту Закону про 
державні архіви та архівне діловодство (Public Records and Archives 
Management Вill). Лише 1 квітня 2011 року, після дворічної практич-
ної апробації та обговорення, Закон про державні архіви та архівне ді-
ловодство (Public Records and Archives Management Act) набрав чин-
ності. Він формулює і забезпечує уніфікацію правил діловодства для 
управлінської документації, встановлює строки зберігання документів, 
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вимагає від міністерств звітування щодо стану діловодства та відо-
мчих архівів, запроваджує нову систему інспекцій та рекомендацій для 
Канцелярії Кабінету Міністрів, забезпечує врахування оцінок і думок 
професіоналів з інших галузей, встановлює сприйнятливі правила для 
широкого використання архівних документів.

Ми завітали до читального залу. Просторий і світлий, із підрозді-
лом для роботи з фондом користування на апаратах для читання мікро-
фільмів. Фотографувати не дозволили, оскільки у залі було декілька 
відвідувачів, і ми могли їм заважати. Офоромлення у читальний зал – 
за попереднім інформуванням, із заповненням окремого бланка. Що-
року архів реєструє 4800 користувачів; видається 70900 справ; веб-сайт 
архіву відвідує 346 тис. осіб. Дослідникам надають як оригінали доку-
ментів, так і їх копії. Особливо цінні й унікальні документи видаються 
за особливим розпорядженням керівництва. Фотографування власними 
технічними засобами є безкоштовним. Якісні копії, які виготовляє ар-
хів, є платними.

З вікон читального залу відкривається чудовий краєвид на пагорб 
з парково-архітектурним комплексом, оточеним широким ровом з во-
дою. Це палац імператора Японії Його Величності Акіхіто – єдиного 
у світі імператора на троні. Поряд з палацом знаходиться Іператор-
ський архів – величезна монументальна будівля, в якій зберігаються 
найдавніші джерела з історії імператорських династій. Сама ж історія 
починається з 660 року до нашої ери, коли перший імператор Дзімму 
заснував на архіпелазі державу. Цей день, 11 лютого, є державним свя-
том Японії. Дзімму вважався нащадком сонячної богині Аматерасу у 
п’ятому поколінні і правнуком бога моря Рюедзіна. Але підтвердити 
це документально неможливо, через це перші дев’ять імператорів вва-
жаються легендарними. 

Документована ж історія японської імператорської династії – най-
давнішої у світі, що правила безперервно, – датується не раніше IV ст. 
н.е. У ті часи імператор мав абсолютну владу й одночасно був верхо-
вним жерцем релігії сінто. Але у XII ст. його необмежена влада пе-
рейшла до військового стану самураїв, а імператор залишився лише з 
символічними повноваженнями й обов’язками жерця.

Ситуація змінилася лише у 1868 році у зв”язку з Реставрацією 
Мейдзі, коли імператор повернув собі всю повноту влади. Конституція 
1890 року закріпила його стан “священної і недоторканої особи”. І хоча 
Японію називали конституційною монархією, імператор мав тоді абсо-
лютну владу, але з конституцією. Він одноособово командував військо-
вими силами, формував верхню палату парламенту, призначав кабінет 
міністрів.

Після поразки Японії у Другій світовій війні й американської оку-
пації країни, питання стану і повноважень імператора стало окремим 
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політичним рішенням. Традиційний інститут зберегли, щоб не допус-
тити зростання впливу Радянського Союзу і “полівіння” країни. Імпе-
ратора Хірохіто не засудили за мілітаризацію та військові злочини. Він 
залишився на троні, але відрікся від божественного походження і ре-
альної влади. В цілому він правив 63 роки.. 

Згідно зі статтям 6 и 7 чинної Конституції Японії, імператор є сим-
волом держави і єдності нації, але не може діяти в галузі державної 
політики. Більш того, він не має права брати участь у виборах ні як 
виборець, ні як кандидат, висловлюватися з політичних питань. Без 
схвалення парламенту імператор навіть не може одружуватися, воло-
діти майном і отримувати його або ж передавати у спадок. Отже, ім-
ператор Японії – найбільш безправний громадянин, але, незважаючи 
на цей парадокс, залишається свідченням вікових традицій і символів 
країни. Нинішній Імператор Японії, Його Величність Акіхіто, царює з 
7 січня 1989 року і є 125-м імператором країни. Цікаво було дізнатися 
і про те, що така велична особа відвідувала Національний архів Японії 
шість разів.

Поряд з читальним залом розміщується лабораторія. У ній рес-
таврують як давні документи, так і такі, що надходять із відомств. Я 
поцікавилася, в якому фізичному стані приймаються документи. Ви-
явилося, що значний обсяг сучасних паперових джерел потребує від-
новлення або ремонту, які здійснюють шість спеціалістів. Реставратори 
також виготовляють копії документів для виставок, їх майже немож-
ливо відрізнити від оригіналу – у лабораторії сучасне і різноманітне 
обладнання. 

Архівосховища розміщені на двох підземних поверхах. Потрапи-
ти до них стороннім особами неможливо. Двері відчиняються елек-
тронним ключем-карткою. У супроводі завідувача відділу  пересува-
ємося архівосховищем, де зберігаються матеріали новітнього періоду. 
Стелажі не мобільні, а навпаки, через сейсмічну загрозу закріплені 
вертикально крізь поверхи. Тут хірургічна чистота. Незвично й те, що 
справи розміщуються просто на полицях стелажів, без картонування, 
по декілька справ у стовпчику. На моє питання, де ж архівний пил і 
чи використовуються для прибирання роботи, лунає веселий дружний 
сміх. Виявляється, що незважаючи на достатнє фінансування і прекрас-
ну матеріальну базу архіву, ретельну чистоту все ж наводять люди – 
у кожному архівосховищі щотижня. А саме в цьому архівосховищі 
тільки-но прибрали. Отже, робототехніка в японському архіві – це теж 
справа майбутнього.

 
Дорогоцінні авуари

У цілому у головному корпусі Національного архіву Японії  та ар-
хівосховищі Tsukuba Annex зберігається 1,36 млн томів (справ), з них 
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887 тис. управлінської державної документації нового і новітнього пе-
ріоду, а 480 тис. є свідченнями давньої історії. Різні види документів 
систематизовані за секціями, що мають окремі назви. 

Найдавніші джерела – Aytique Documents Holdings –  датуються 
періодом з 1602 року до початку епохи Мейдзі 1868 року. 

“Momijiyama Bunko” – колекція, що формувалася  з 1602 року як 
бібліотека сьогуна Токугава Іеясу.  Це різноманітні джерела – книги з 
історії Китаю, ілюстровані генеалогічні історії та родовідні дерева фе-
одальних сімей хроніки Токугава Сьогунату, поеми, проза, медична лі-
тература. Одним з націнніших документів є манускрипт  періоду Кама-
кура Сьогунату 1180–1266 років. Колекція зберігається в оригінальних 
дерев’яних боксах в умовах підвищеного комфорту для такого виду 
джерел, внесених до реєстру національного культурного надбання.

“Shoheizaka Gakumonjobon” є групою матеріалів, зібраних Хаяші 
Разаном, який у 1630 році відкрив бібліотеку в районі Едо – Уено, а у 
1797 році – державну школу Токугава Сьогунат. Його нащадки продо-
вжували збирати давні історичні й географічні манускрипти та книги, 
що належали представникам відомих феодальних родин.

“Waguku Kodanshobon” є колекцією, яку зібрала організація 
“Hanawa Hokuchi”, заснована у 1793 році. Задля історичних досліджень 
ця установа направила вчених у Кіото та Ісе для копіювання давніх 
класичних книг. Колекція складається з різних типів видань, зокрема, є 
зібрання віршів на політичні теми, датовані 1295 роком.

“Igakukansbon” – це колекція, що надійшла з приватної школи 
“Seijukan”, заснованої у 1765 р. членами сімї Такі. Деякі з них були 
урядовими лікарями. Ось чому у цьому зібранні переважно медичні до-
відники і книги з Китаю і Японії. Одним особливо цінним документом 
є давній китайський довідник з акупунктури.

Серед раритетних джерел нового і новітнього періоду – книги і до-
кументи, зібрані у період Реставрації Мейдзі урядом. Вони відтворю-
ють як історію Японії (наприклад, клятви вассалів своїм феодалам 1568 
року), так і минуле інших країн, наприклад, Великобританії, США, 
Франції за 1912–1926 роки.

Колекція “Goshomei Gempon” вміщує Конституцію Японської імпе-
рії 1889 року, Конституцію 1946 року,  укази, декрети, едикти та накази 
імператора, а також інші документи, на яких стоїть підпис імператора.

“Dajo Ruiten” – це документація Дайокану – Кабінету Уряду Мей-
дзі (1868–1912): чистові копії розпоряджень, офіційних документів, 
різних журналів. Вони датуються 1867–1881 роками, що хронологічно 
розподіляються за 19-ма категоріями, за такими темами, як державна 
система, урядові установи, офіційні правила і постанови, церемонії. 

Яскравим прикладом є листування щодо запровадження у 1871 
році системи префектур, яка існує дотепер.
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“Kobunroku” називають офіційні документи, створені або отрима-
ні Кабінетом з міністерств і відомств у перші 18 років епохи Мейдзі, 
тобто, з 1868 до 1885 років. Це, наприклад, Постанова 1872 року про 
початкову освіту в Японії. Цю категорію джерел вважають особливо 
цінною, у 1998 році її занесено до реєстру національного важливого 
культурного надбання Японії (National Important Cultural Propery of 
Japan). 

“Kobun Ruishu” – систематизовані за 23-ма категоріями оригінали 
нормативно-закондавчих актів країни, зокрема тих, що стосуються зо-
внішніх справ. Це, наприклад, Закон про зміну Закону про вибори чле-
нів палати представників (1925 р.)

“Kobun Zassan” складається з різноманітних (змішаних) документів 
Кабінету і міністерств, що не увійшли до “Kobun Ruishu”. Хронологіч-
но вони починаються з 1886 року. Прикладом може бути запитальник 
щодо забруднення на мідній шахті Ашіо 1891 року.

Документація міністерств і відомств є ще одним важливим істо-
ричним джерелом, що представлена кореспонденцією з Кабінетом, 
матеріалами дискусій та обговорень законопроектів, інформацією про 
розвиток окремих галузей економіки і культури. Прикладами можуть 
слугувати протоколи Таємної ради щодо зміни Конституції Японії у 
1946 році, матеріали про Стандарти Праці 1967 року, Карта погоди в 
Азії у день відкриття Олімпійських ігор у Токіо 10 жовтня 1964 року.

Також у цій групі зберігаються особові справи чиновників, матері-
али щодо просування по службі, нагород, звільнень тощо.

Реєстр визначних культурних надбань
Серед вищезазначених цінних документальних джерел у Націо-

нальному архіві є й такі, що внесено до особливого реєстру під назвою 
“List of the Important Cultural Properties of Japan”. 

Це 29 колекцій, з яких 15 віднесено до “Секції каліграфії та кла-
сичних видань” (Calligraphy and Classical Books Section), 9 – до “Секції 
історичних матеріалів” (Historical Materials Section) і 5 – до “Секції дав-
ніх манускриптів”  (Ancient Manuscripts Section). 

Першими до реєстру увійшли у 1955 році 13 свитків рукописів з 
китайськими поемами 1272 року. Останнє поповнення відбулося у 2011 
році, коли до архіву надійшли щоденники монаха Храму Кофукуджі 
з Нари, датовані 1562–1577 рр.  Унікальними є й план одного з фео-
дальних замків 1644 року, кольорові малюнки квітів і дерев 1779 року, 
топографічні записи 1811 року та ін.

Створенню сучасного науково-довідкового апарату  японські ко-
леги приділяють першочергову увагу. На сайтах архівів є вичерпна 
інформація про фонди і тематичні комплекси, пошук якої є зручним. 
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Електронна каталогізація справ і документів здійснюється відразу під 
час надходження нових фондів. Це дає гарні результати. Вже тепер у 
читальних залах доволі незначна кількість дослідників порівняно з ко-
ристувачами архіву через мережу Інтернет.

Оцифрування або дигіталізація  – пріоритетний напрямок роботи, 
про який детально можна дізнатися, звернувшись до сайтів 
http://www.digital.archives.go.jp/index_e.html 
та http://www.jacar.go.jp/english/index.html

Українці вже активно використовують ці ресурси. Так, досліджен-
ня дніпропетровського історика С. С. Павленка з історії Японського 
консульства в Одесі базується на широкому використанні саме цифро-
вих матеріалів “Japan Center for Asian Historical Records” – документа-
ції Міністерства іноземних справ Японії*.

У Національному архіві Японії, як і в будь-якій японській устано-
ві, надзвичайно важливим є навчання персоналу та опанування суміж-
них спеціальностей. Щороку архів проводить конференцію директорів 
державних архівів (Annual Meeting of the Directors of Public Archives). 
Широко практикується візити архівістів за кордон і приймання зару-
біжних колег для обміну досвідом. Особливо популярними є японські 
навчальні програми щодо консервації архівних документів. Міжнарод-
ний обмін – це і вступ Національного архіву Японії до Міжнародної 
Ради Архівів (1972) та Східно-Азійської Філії Міжнародної Ради Архі-
вів (EASTICA) (1993), відзначення  Міжнародного дня архівів 9 червня 
та ін.

Японські колеги передали презентаційний подарунок: у фірменний 
файл з логотипом вкладено 4 різних буклети, компакт-диск з докумен-
тальним фільмом про архів, сувенірний набір карток із зображенням 
квітів і відомчий журнал “National Archives of Japan News”. Останній 
мене зацікавив особливо. Що ж публікують японські колеги? У випус-
ку № 2 – чотири аркуші, на сторінках яких – оперативна інформація 
про виставки, реставровані документи, нові надходження, розклад за-
ходів і загальні відомості про архів та його основні напрямки роботи. 
Мова видання – японська. Гортати журнал цікаво – багато ілюстрацій 
і малюнків-аніме. Результати наукових і методичних розробок опри-
люднюються також у журналах “Kitanomaru”, “Archives” та ін.  Також 
постійно видаються каталоги спеціальних виставок.

* Павленко С. С. Основні функції консульства та особливості діяльності 
Японського Імперського консульства в Одесі (889–1920) // Вісник 
Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археологія”. – 2014. – 
Випуск 22. – С. 82–89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/j-pdf/vduia_2014_22_22_12.pdf.  
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Основними ж архівними напрямками роботи є контроль за відо-
мчими архівами, приймання нових фондів, їх формування, укладання 
сучасного науково-довідкового апарату (комп’ютерних пошукових 
систем), виконання запитів, організація виставок і  роботи читальних 
залів, дигіталізація документів).  Щодо ЗМІ, то телепередачі й інтерв’ю 
в архіві, як правило, є ініціативою редакцій.

The basic stages of formation and specifics of the National Archives of Japan 
(Tokyo) are highlighted in the article.

Key words: National Archives of Japan; The Second World War, the ancient 
documents; the archival repositories.
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ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

(ВИСТАВКА ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АРХІВНОГО ФОНДУ, 23 жовтня 2015 року, м. Київ)

“…Уряд Української Радянської Соціалістичної Республіки, керу-
ючись бажанням сприяти встановленню гарантій миру та безпеки 
після війни як для власного народу, так і для інших народів, вирішив 
звернутися до Конференції Об’єднаних Націй з заявою, повідомляю-
чи про своє бажання приєднатися до загальної організації безпеки в 
якості однієї із держав-засновниць…”,– це витяг зі звернення Укра-
їнської РСР до міжнародної конференції в м. Сан-Франциско (США) 
від 29 квітня 1945 р. (ГДА МЗС, ф. 10, оп. 19, спр. 3, арк. 3). У відпо-
відь на нього 1 травня на адресу Народного комісаріату закордонних 
справ УРСР надійшла телеграма генерального секретаря Конференції 
Об’єднаних Націй Алжера Хісса: “Будь-ласка, інформуйте Уряд Укра-
їнської Радянської Соціалістичної Республіки про те, що 30 квітня 
Конференція Об’єднаних Націй з організації міжнародної безпеки на 
пленарному засіданні вирішила запросити Українську Радянську Соці-
алістичну Республіку в якості початкового члена-засновника в між-
народну організацію, що створюється...” (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 
23, спр. 1447, арк. 9). Ці два чи не найперших документи розкривають 
зародження стосунків України та Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Понад 160 документів Національного архівного фонду із Цен-
трального державного архіву громадських об’єднань України 
(далі – ЦДАГО України), Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), Цен-
трального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пше-
ничного (далі – ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) та Галу-
зевого державного архіву Міністерства закордонних справ України 

© С. І. Власенко, 2015

* Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, началь-
ник відділу використання інформації документів Центрального держав-
ного архіву громадських об’єднань України.
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(далі – ГДА МЗС України) були презентовані в читальному залі ЦДА-
ГО України 23 жовтня 2015 р. на виставці, присвяченій 70-й річниці 
заснування Організації Об’єднаних Націй.

Головна мета виставки полягала у розкритті інформаційного по-
тенціалу документів Національного архівного фонду з історії України 
в Організації Об’єднаних Націй. Її завданням було висвітлити місце та 
роль України в процесі створення ООН, у її становленні та діяльності.

На виставці представлено невідомі для широкого загалу документи 
за період від 1945 р. (заснування ООН на міжнародній конференції в 
м. Сан-Франциско) до сьогодення. Це листування ООН з українським 
урядом; укази та постанови Президії Верховної Ради, Ради Міністрів 
Української РСР, Центрального комітету Компартії України; повідо-
млення, доповідні записки, звіти Міністерства закордонних справ і 
Представництва України при ООН та багато інших. Основна частина 
цих документів була невідома не лише широкій громадськості, але й 
навіть науковцям.

Експозиція побудована за проблемно-хронологічним принципом, 
що дало змогу максимально розкрити основні аспекти діяльності Укра-
їни в Організації Об’єднаних Націй (діяльність Представництва Укра-
їни при ООН; участь українських делегацій у засіданнях Генеральної 
Асамблеї ООН; діяльність України в Раді Безпеки, Економічній і Со-
ціальній раді, ЮНЕСКО, в інших міжнародних організаціях, комітетах 
і комісіях; процес ратифікації Україною конвенцій і договорів ООН та 
ін.). У документах відображено участь української делегації у конфе-
ренції у Сан-Франциско з утворення Організації Об’єднаних Націй та її 
внесок у розробку Статуту ООН; діяльність ООН у сфері підтримки та 
захисту прав і свобод людини; міжнародні культурні заходи України в 
рамках ЮНЕСКО; вирішення інших важливих питань, зокрема спільні 
дії ООН та України щодо ліквідації наслідків Чорнобильської аварії 
тощо.

В урочистому відкритті виставки взяли участь заступник Голови 
Державної архівної служби України І. В. Бондарчук; народний депутат 
України, заступник голови Комітету Верховної Ради України у закор-
донних справах, голова Комітету з питань законодавчого забезпечення 
і контролю за діяльністю дипломатичної служби, міністр закордонних 
справ України в 1998–2000 та 2005–2007 роках Б. І. Тарасюк; дипломат, 
міністр закордонних справ України в 2007–2009 роках В. С. Огризко; 
в.о. директора Департаменту міжнародних організацій Міністерства за-
кордонних справ України А. П. Бешта; директор Інституту історії Укра-
їни Національної академії наук України, академік, секретар Відділення 
історії, філософії та права НАН України В. А. Смолій; відповідальні 
працівники Міністерства закордонних справ України, слухачі та викла-
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Телеграма генерального секретаря Конференції Об’єднаних Націй Алжера Хісса 
до Народного комісаріату закордонних справ УРСР із запрошенням Україні стати 

членом-засновником майбутньої міжнародної організації. 1 травня 1945 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1447, арк. 9.
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Титульна сторінка Статуту Організації Об’єднаних Націй. 1945 р.
ГДА МЗС України, ф. 9, оп. 13, спр. 38, арк. 48.
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Сторінка Статуту Організації Об’єднаних Націй, засвідченого 
підписами представників Української РСР Д. Мануїльського, І. Сеніна, 

О. Палладіна, М. Петровського. 1945 р.
ГДА МЗС України, ф. 9, оп. 13, спр. 38, арк. 113 зв.
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Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію
Статуту Організації Об’єднаних Націй”. 22 серпня 1945 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 33, арк. 2.
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Члени делегації Української РСР на першому засіданні 1-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН. Справа наліво: Д. Мануїльський, М. Бажан, В. Тарасенко, 

О. Война, М. Петровський. м. Лондон (Великобританія). Січень 1946 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-56942.

Постійний представник Української РСР при ООН Г. Удовенко головує в Раді 
Безпеки. м. Нью-Йорк (США). 1985 р.
ГДА МЗС України, ф. 5, оп. 9, спр. 412.



ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ294

дачі Дипломатичної академії при МЗС України, студенти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, директори та відповідальні пра-
цівники державних архівних установ, представники громадськості, за-
собів масової інформації.

Заступник Голови Державної архівної служби України І. В. Бон-
дарчук, відкриваючи виставку, наголосив: “Ось уже 70 років членства 
в ООН Україна неухильно дотримується цілей та принципів Статуту 
Організації, робить суттєвий вклад у її діяльність у сферах підтримання 
миру та безпеки, роззброєння, економічного та соціального розвитку, 
захисту прав людини, зміцнення міжнародного права. Головна мета за-
ходу полягає у прагненні Державної архівної служби України та дер-
жавних архівів, які зберігають джерела національної історії, донести 
до суспільства інформацію про неосяжний потенціал документів Наці-
онального архівного фонду України, показати через їх призму історію 
України в складі Організації Об’єднаних Націй”*. 

Народний депутат України Б. І. Тарасюк у своєму виступі по-
ділився багаторічним досвідом роботи на дипломатичній ниві, вша-

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан під час виступу на засіданні 
Верховної Ради України. м. Київ. 4 червня 2002 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-240895.

* Відкрито виставку до 70-річчя заснування Організації Об’єднаних На-
цій [Електронний ресурс]: Міністерство юстиції України. – Новини. – 26 жов-
тня 2015 р. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/ua/news/47784.
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Під час відкриття виставки документів, присвяченої 70-річчю заснування ООН.
Зліва направо: директор ЦДАГО України О. В. Бажан, заступник Голови 

Укрдержархіву І. В. Бондарчук, директор Інституту історії України НАН України 
В. А. Смолій, народний депутат України, міністр закордонних справ України 

в 1998–2000, 2005–2007 рр. Б. І. Тарасюк, дипломат, міністр закордонних справ 
України в 2007–2009 рр. В. С. Огризко, в.о. директора Департаменту 

міжнародних організацій МЗС України А. П. Бешта.
ЦДАГО України, 23 жовтня 2015 р.

Керівники державних архівів України під час відкриття виставки документів,
присвяченої 70-річчю заснування ООН.

ЦДАГО України, 23 жовтня 2015 р.
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нував пам’ять Г. Й. Удовенка (міністра закордонних справ України 
в 1994–1998 роках), з яким йому довелося працювати. Питання важ-
ливості дотримання принципів Статуту ООН та виконання основної 
місії цієї міжнародної організації – забезпечення миру в усьому світі – 
торкнувся у своєму виступі В. С. Огризко. Представляючи Департа-
мент міжнародних організацій МЗС України, А. П. Бешта відзначив 
високий рівень відповідальності сучасних українських дипломатів і не 
оминув увагою результати ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї 
ООН та її значення для України. Директор Інституту історії України 
НАН України В. А. Смолій акцентував увагу присутніх на важливості 
збереження національної пам’яті та ролі в цьому процесі державних 
архівних установ.

Для учасників урочистого заходу було проведено екскурсію ви-
ставкою, під час якої вони більш детально ознайомилися з архівни-
ми документами, що висвітлюють історію діяльності України в скла-
ді ООН. Значний інтерес викликав хронікальний фільм із фондів 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, продемонстрований під час 
заходу.

Після експонування виставки в ЦДАГО України вона була розмі-
щена в Міністерстві закордонних справ України, а 23 грудня демон-
струвалася в Дипломатичній академії при МЗС України під час урочис-
тих заходів з нагоди 20-ї річниці академії.

Студенти Київського університету імені Бориса Грінченка та інші гості 
під час відкриття виставки документів, присвяченої 70-річчю заснування ООН.

ЦДАГО України, 23 жовтня 2015 р.
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А. В. БУЛГАКОВА*

ЗАСНУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКОГО 
КІНОРЕЖИСЕРА ТА СЦЕНАРИСТА ВОЛОДИМИРА 

ДЕНИСЕНКА (3 ЛИСТОПАДА 2015 року, м. КИЇВ)

3 листопада 2015 року в примі-
щенні Центрального державного 
архіву-музею літератури і мисте-
цтва України відбувся урочистий 
захід, присвячений передачі на 
державне зберігання документів 
українського кінорежисера, сце-
нариста, педагога, актора, народ-
ного артиста УРСР, лауреата Дер-
жавної премії УРСР імені Тараса 
Шевченка Володимира Терентійо-
вича Денисенка. Організаторами 
події виступили Державна архівна 
служба України, Спілка архівістів 
України та Центральний держав-
ний архів-музей літератури і мис-
тецтва України (далі – ЦДАМЛМ 
України). 

Син Володимира Терентійо-
вича, відомий український драматург, сценарист, актор, режисер, автор 
теле- і радіопередач, заслужений діяч мистецтв України, член Спіл-
ки кінематографістів України та Асоціації українських письменників 
Олександр Денисенко разом зі своєю дружиною Тетяною Лютою по-
дарували ЦДАМЛМ України творчі документи батька, його світлини, 
а також різні документи родини, зокрема, матері – відомої акторки На-
талії Наум. Усього на зберігання в архів-музей було передано 903 ар-
хівних документи і 20 друкованих видань. Під час зустрічі для огляду  
була представлена архівна виставка, на якій були експоновані передані 
сценарії кінофільмів Володимира Денисенка, його родинні фотографії, 
листування та інші документи, що стануть основою особового фонду. 

Під час заходу Олександр Денисенко розповів про творчий шлях 
батька, досвід співпраці з видатними митцями ХХ століття. Потім від-
булося вільне спілкування з публікою. Розповідь сина митця доповнив 

* Булгакова Альона Валентинівна – провідний архівіст відділу формуван-
ня НАФ та діловодства ЦДАМЛМ України.

© А. В. Булгакова, 2015

В. Т. Денисенко.
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показ документального фільму 
“Денисія. Світи Володимира Де-
нисенка” (автор стрічки – Олек-
сандр Денисенко). Автор так 
прокоментував свій фільм: “Як 
зароджується кіноісторія, як ви-
никає сюжет і звідки беруться 
у сценариста його герої – про це 
розповідає фільм “Денисія. Світи 
Володимира Денисенка”. У кар-
тині розкриваються складні пери-
петії долі Денисенка, у минулому 
політв’язня сталінських таборів, 
який після звільнення з ув’язнення 
творив тепер уже класичні фільми 
українського кіно: “Сон” (1964 
р.), “Совість” (1968 р.), “На Ки-
ївському напрямку” (1967 р.) та 
інші, так і не отримавши офіцій-
ної реабілітації. Це історія ще й 
про те, яку ціну має заплатити художник, щоб залишатися чесним у 
своїй творчості”.

У вітальному слові від іме-
ні голови Державної архівної 
служби Т. І. Баранової були пе-
редані вітання всім, хто розуміє 
важливість цієї події та прозву-
чала підтримка проекту “Мис-
тецькі зустрічі в архіві-музеї”, 
у рамках якого можна не лише 
побачити архівні документи, а 
й відчути радість живого спіл-
кування з фондоутворювачами 
та їх нащадками: “Сьогодні все 
це важливо, як ніколи! Саме під 
час таких заходів можна пере-
свідчитися, що українські архіви 
– відкриті, доступні, мають ве-
личезне бажання співпрацювати 
з тими, хто творить Національ-
ний архівний фонд, й широки-
ми колами громадськості. Адже 
архіви (а мистецькі архіви – осо-

Дружина В. Т. Денисенка, 
народна артистка УРСР Наталія Наум.

Ескіз Володимира Денисенка до сценарію 
Камінний господар.
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Автобіографія В. Т. Денисенка.
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Рукопис В. Т. Денисенка.
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Вітальне слово директора ЦДАМЛМ України О. В. Чижової.

Директор ЦДАМЛМ України О. В. Чижова і син Володимира Денисенка Олександр 
підписують акт дарування документів.
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Диплом лауреата Шевченківської премії.

бливо!) – це основа тяглості, спадкоємності нашої культури, запорука 
успішного державотворення”. Важливість події відзначили у своїх ви-
ступах голова Спілки архівістів України, доктор історичних наук, про-
фесор Микола Щербак, директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова, 
заслужена артистка УРСР, акторка та театральний педагог Валентина 
Зимня, кінорежисер та сценарист, учень Володимира Денисенка Олег 
Чорний, композитор Георгій Черненко та ін.

Загалом фільмографія режисера налічує понад 15 кінострічок. 
Останнім його фільмом  став “Високий перевал”, за який  йому при-
своєно звання лауреата премії імені О. П. Довженка.. Як непересічна 
творча особистість, Володимир Терентійович планував роботу на бага-
то творчих років вперед , про що свідчать матеріали, передані до архі-
ву. Безперечно, саме ці документи стануть джерелом для дослідження 
творчості Володимира Денисенка, пошуку рецептів таланту та працез-
датності відомого українця. 
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А. А. МАЙСТРЕНКО*

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ШІСТНАДЦЯТІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ”

(24 ЛИСТОПАДА 2015 року, м. КИЇВ)

Щорічна Всеукраїнська наукова конференція “Шістнадцяті джере-
лознавчі читання” на тему “Архівна наука і освіта в незалежній Украї-
ні” відбулась 24 листопада 2015 р. у приміщенні Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. Співорганізаторами  заходу 
виступили: кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства та Спілка архівістів України. 

У роботі наукової конференції взяли участь викладачі внз, пред-
ставники наукової спільноти, працівники архівних установ, студенти 
та магістранти навчальних закладів. Під час проведення заходу було 
заслухано доповіді з проблем архівної науки і освіти в Україні, ролі 
архівістів, істориків у збереженні історичної пам’яті країни тощо.

З вітальним словом звернувся заступник декана історичного фа-
культету Руккас Андрій Олегович, який висловив подяку організато-
рам конференції і побажав плідної роботи учасникам та гостям заходу, 
котрі продовжують наслідувати традиції історичної спільноти країни.

Засідання конференції розпочалося із пленарного засідання, продо-
вжилось роботою двох секцій: “Історія та історіографія”, “Архівознав-
ство, джерелознавство, документознавство”.

На пленарному засіданні було заслухано 6 доповідей. Так, доктор 
історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних га-
лузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Я. С. Калакура у своїй доповіді “Пострадянське ар-
хівознавство в Україні: тенденції розвитку” запропонував увести в обіг 
поняття “українське архівознавство”, окреслив 5 критеріїв, що вирізня-
ють українське архівознавство від архівознавства інших країн, а також 
звернув увагу на основні напрямки дослідження та роль архівістів у 
цій сфері.

Голова спілки архівістів, доктор історичних наук, професор, за-
відувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної на-
уки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

© А. А. Майстренко, 2015

* Майстренко Анжела Андріївна – кандидат історичних наук, провідний 
науковий співробітники відділу науково-інформаційної та редакційно-видав-
ничої діяльноcті Українського науково-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства.
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М. Г. Щербак та співдоповідач кандидат історичних наук, доцент, ди-
ректор Центрального державного архіву вищих органів влади та управ-
ління України (ЦДАВО України) Н. В. Маковська у своєму виступі 
проаналізували розвиток архівної освіти в незалежній Україні.

Неабиякий інтерес викликала доповідь на тему “Архівіст ХІХ ст. – 
історик-ерудит чи інформаційний менеджер: виклик професії” докто-
ра історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка М. Г. Палієнко. В доповіді детально висвітлена іс-
торія становлення та розвитку архівної професії. Під час виступу допо-
відачка акцентувала увагу на проблему підготовки істориків-архівістів 
та удосконалення навчального процесу у вищій школі.

 Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри нової істо-
рії та новітньої  історії зарубіжних країн О. П. Машевського була при-
свячена підготовці та організації наукових досліджень і використанню 
зарубіжних архівних фондів оn-line магістрами та аспірантами кафедри 
історії та новітньої історії зарубіжних країн.

Змістовний виступ доктора історичних наук, професора, завідувача 
кафедри української історії та етнополітики КНУ імені Тараса Шевчен-
ка А. П. Коцури “Історія Посулля ХVІІІ – початку ХХІ ст. у наукових 
студіях краєзнавця П. М. Коцура” був присвячений розвитку регіональ-
ної історії та ролі краєзнавців у її відтворенні.

Подальше обговорення проблем архівної науки та освіти в неза-
лежній Україні проходило у секціях. Учасники першої секції “Історія 
та історіографія” зосередили свою увагу на історіографічне висвітлен-
ня різних історичних подій, процесів, явищ. Учасники другої секції 
обмінялися думками стосовно теоретичних та методологічних питань 
архівознавства, джерелознавства, документознавства.

Конференція відбулася на високому науковому рівні. Вдало розро-
блена тематика доповідей та повідомлень активізувала інтерес науков-
ців, працівників архівних установ, магістрів та студентів і викликала 
жваве обговорення та дискусії з окремих питань.

Після проведення “Шістнадцятих джерелознавчих читань” слід ска-
зати, що подібні заходи надзвичайно важливі, оскільки забезпечують 
обмін досвідом між архівістами та науковцями. Під час конференцій 
можна спільно вирішити проблеми розвитку архівної науки й освіти; 
популяризувати архівну справу у суспільстві, знайти ефективні шляхи  
підготовки архівних кадрів, сформувати  імідж професії архівіста.
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О. Я. ГАРАНІН, Ю. С. КОВТАНЮК*

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
“ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА АРХІВОЗНАВСТВА: 
РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІСТЬ” 

(2–3 грудня 2015 р., м. Мінськ)

2–3 грудня 2015 р. у Мінську відбулася Міжнародна науково-прак-
тична конференція “Теоретичні та практичні проблеми документознав-
ства та архівознавства: ретроспектива і сучасність” (далі – конферен-
ція)1. Її організаторами виступили Департамент з архівів та діловодства 
Міністерства юстиції Республіки Білорусь, Білоруський науково-до-
слідний інститут документознавства та архівної справи (далі – БілН-
ДІДАС), Національний історичний архів Білорусі та Історичний фа-
культет Білоруського державного університету. У роботі форуму взяло 
участь понад 40 учасників, серед яких були представники як теоре-
тичних напрямів досліджень архівної справи та документознавства, 
так і фахівці-практики. Українська сторона репрезентувала на форумі 
дев’ять доповідей та повідомлень, із яких три було оголошено авто-
рами особисто: директор Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД), с.н.с., к.і.н. 
О. Я. Гаранін; директор Центрального державного електронного архіву 
України (далі – ЦДЕА України), к.і.н. Ю. С. Ковтанюк; старший ви-
кладач кафедри документознавства Кіровоградського факультету ме-
неджменту і бізнесу Київського національного університету культури 
і мистецтв, к.і.н. Л. Г. Тупчієнко-Кадирова. Робота конференції відбу-
валася в приміщенні Білоруського науково-дослідного інституту доку-
ментознавства та архівної справи.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Перший 
заступник директора Департаменту з архівів та діловодства Міністер-
ства юстиції Республіки Білорусь О. В. Бірюкова, директор БілНДІДАС 
А. Є. Рибаков, а від імені декана історичного факультету Білоруського 
державного університету – С. М. Ходіна, привітання учасникам конфе-
ренції зачитав доцент університету М. Ф. Шумейко.

Пленарну частину роботи конференції відкрила доповідь А. Є. Ри-
бакова “Науково-методична діяльність Білоруського науково-дослідно-

* Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник, директор Українського науково-дослідного інституту архів-
ної справи та документознавства.

Ковтанюк Юрій Славович – кандидат історичних наук, директор Цент-
рального державного електронного архіву України.

© О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк, 2015
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З вітальним словом до учасників конференції звернулася перший заступник 
директора Департаменту архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки 

Білорусь О. В. Бірюкова. У президії зліва – направо: директор УНДІАСД 
О. Я. Гаранін, директор Білоруського науково-дослідного інституту 
документознавства та архівної справи (БілНДІДАС), А. Є. Рибаков 

та директор Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства 
та архівної справи (ВНДІДАС), М. В. Ларін, 

м. Мінськ, 2 грудня 2015 р.

го інституту документознавства та архівної справи в 2013–2015 рр.”, 
у якій було коротко охарактеризовано основні напрями наукових до-
сліджень БілНДІДАС. У зазначений період робота БілНДІДАС реалі-
зовувалася в рамках таких напрямів: розробка національних стандартів, 
методичного забезпечення публікацій історичних документів, історії 
архівів та архівної справи, методичного забезпечення оперативного 
зберігання документів, комплектування та зберігання документів ар-
хівного фонду республіки Білорусь, а також деяких джерелознавчих 
досліджень. Як наслідок, велика кількість практико-орієнтованих роз-
робок БілНДІДАС дала  змогу інституту сформувати якісне методичне 
забезпечення галузі відповідно до сучасних вимог.

Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін у доповіді “Створення нових 
форм архівних джерел в інформаційному суспільстві” зазначив, що 
активний розвиток технологій інформаційних комунікацій призвів до 
появи абсолютно нових типів потенційних джерел для майбутніх іс-
торичних досліджень: веб-сайтів, оn-line виставок, SMS-повідомлень, 
записів у соціальних мережах та ін. Доповідач наголосив, що вченим 
ще належить теоретично осмислити цей тип джерел і знайти йому міс-
це в усталеній системі класифікації, а архівістам-практикам – вирішити 
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непрості питання відбору таких джерел, проведення їхньої експертизи 
цінності, приймання – передавання на постійне зберігання до архівів.

Директор Білоруського науково-дослідного центру електронної 
документації (далі – БілНДЦЕД) В. Л. Носевич у доповіді “Стратегія 
поетапного переходу на електронний документообіг” охарактеризував 
три етапи переходу державних органів, підприємств, установ та органі-
зацій на електронний документообіг, що передбачає поступову відмову 
від використання паперу при створенні документів. На першому етапі, 
реалізація якого відбувається нині, передбачається здійснення перехо-
ду до безпаперового документування та обміну цією інформацією для 
документів тимчасового строку зберігання (до 10 років). На другому 
етапі планується поширити можливість створення електронних доку-
ментів без паперових оригіналів на документи тривалого (понад 10 ро-
ків) строку зберігання, а на завершальному етапі – на документи по-
стійного строку зберігання.

Під час пленарного засідання конференції відбулося урочисте під-
писання двосторонньої угоди про співробітництво між УНДІАСД і 
БілНДІДАС.

Після закінчення пленарного засідання робота конференції продо-
вжилася у двох секціях.

На засіданні секції № 1 були заслухані доповіді та повідомлення 
з архівознавства, архівного джерелознавства, архівної евристики, ар-
хеографії, просопографії. Інтерес учасників та наступну дискусію ви-
кликала доповідь М. Ф. Шумейка “Генеза та розвиток білоруського 
сегмента “просопографічного напрямку””, в якій було наголошено на 
необхідності та актуальності біографічних досліджень, використання в 
методології вивчення історії архівної справи антропологічного підходу.

Дискусійною виявилася і доповідь Т. В. Буєвич “Колекції докумен-
тів у фондах установи “Державний архів Вітебської області”: історія 
створення, нові надходження та перспективи комплектування”, у якій 
доповідачка шляхом історичного дискурсу порушила питання необхід-
ності розроблення спеціальних методичних рекомендацій на допомогу 
рядовим архівістам, з метою полегшення роботи з архівними докумен-
тами під час надходження документів до архіву у формі колекцій. На 
думку доповідачки, питання класифікації документів для їхнього по-
дальшого зберігання в архіві у складі фонду чи у складі колекції досі 
залишається актуальним. До дискусії долучилися заступник з наукової 
роботи директора БілНДІДАС, к.і.н. С. В. Жумарь та директор Біло-
руського державного архіву-музею літератури та мистецтва, Голова Бі-
лоруського товариства архівістів Г. В. Запартико.

Під час роботи конференції директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, на 
якого покладено обов’язок виконавчого директора Спілки архівістів 
України, від імені Голови Спілки архівістів України, завідувача ка-
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федри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київ-
ського національного університету ім. Тараса Шевченка, проф., д.і.н. 
М. Г. Щербака передав привітання Голові Білоруського товариства ар-
хівістів, директору Білоруського державного архіву-музею літератури 
та мистецтва Г. В. Запартиці з нагоди 25-річчя Білоруського товариства 
архівістів. Сторони домовилися про необхідність співпраці між товари-
ствами та про необхідність підписання у 2016 р. угоди про співробіт-
ництво між товариствами архівістів України та Республіки Білорусь.

На засіданні секції № 2 були заслухані доповіді та повідомлення 
з документознавчої тематики. У центрі уваги опинилися теоретич-
ні проблеми електронного документознавства, науково-методичні та 
практичні питання управління документаційними процесами, пробле-
ми електронних архівів. Інтерес викликала доповідь директора ЦДЕА 
України Ю. С. Ковтанюка, в якій були розглянуті шляхи вирішення 
проблеми приймання – передавання електронних документів до дер-
жавних архівів та архівних відділів міських рад. Ю. С. Ковтанюк де-
тально охарактеризував структуру електронного документа, склад ме-
таданих, що підлягають передаванню до архівів разом із електронними 
документами, та ін. У ході доповіді було зазначено, що українські 
архівісти і керівники документації вважають найбільш оптимальним 
контейнерний метод підготовки електронних документів до передаван-
ня на архівне зберігання відповідно до міжнародного стандарту ISO/
IEC 21320-1:2015 “Інформаційні технології. Файл-контейнер для доку-
ментів. Ч. 1. Основна”.

На наступний день роботи конференції представники української 
делегації відвідали Білоруський науково-дослідний центр електронної 
документації з метою ознайомлення із роботою центру. В ході робочого 
візиту до БілНДЦЕД українські архівісти ознайомилися із завданнями 
та функціями, що реалізує центр. Зокрема, до основних напрямків ді-
яльності БілНДЦЕД належать: проведення прикладних наукових дослі-
джень, спрямованих на забезпечення постійного зберігання та доступу 
до електронної документації Національного архівного фонду Республі-
ки Білорусь; вдосконалення технологій безпаперового документування 
в державних, громадських та комерційних підприємствах, установах, 
організаціях; розробка наукових принципів і безпосереднє здійснення 
експертизи цінності електронних документів; впровадження та вдоско-
налення інформаційних технологій доступу до традиційних архівних 
документів; розробка програмних засобів, що забезпечують автомати-
зацію основних технологічних процесів в архівній справі; забезпечен-
ня функціонування інформаційного ресурсу архівної галузі Республіки 
Білорусь – сайту “Архіви Білорусі” тощо. 

Структурно БілНДЦЕД складається з адміністрації та чотирьох від-
ділів: відділу комп’ютерних технологій, що займається забезпеченням 
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Під час урочистого підписання угоди про співпрацю між ЦДЕА України та 
Білоруським науково-дослідним центром електронної документації (БілНДЦЕД): 

директор БілНДЦЕД В. Л. Носевич  (ліворуч), директор ЦДЕА України 
Ю. С. Ковтанюк , м. Мінськ, 3 грудня 2015 р.

доступу до архівних інформаційних ресурсів; відділу автоматизації ар-
хівних технологій, що займається питаннями інформатизації державних 
архівів; архіву електронних документів, що, крім основної функції, за-
ймається веденням галузевого веб-сайту, єдиного фондового каталогу, 
створенням фонду цифрових копій, який використовується як страхо-
вий фонд; відділу комплектування, що, крім традиційних завдань таких 
структурних підрозділів, здійснює науково-методичне забезпечення ді-
яльності центру.

На нашу думку, найбільш цікавим є проект створення власного про-
грамного забезпечення, що дало  змогу автоматизувати архівну справу 
в кожному державному архіві Республіки Білорусь та забезпечити авто-
матизоване подання електронної планово-звітної документації в елек-
тронній формі до Департаменту з архівів та діловодства Міністерства 
юстиції Республіки Білорусь у форматі XML. За словами розробників 
цього програмного забезпечення, на початковому етапі його впрова-
дження вони зустріли певну недовіру з боку архівістів. Однак згодом 
переваги застосування автоматизованих засобів в архівній справі при-
звели до вимог архівістів щодо постійного вдосконалення зазначеної 
програми.

В результаті робочої зустрічі представників українських архівістів 
з керівництвом БілНДЦЕД та провідними спеціалістами центру було 
здійснено обмін думками щодо спільних проблем забезпечення надій-
ного постійного зберігання електронних документів та електронних 
інформаційних ресурсів. Сторони домовилися про подальшу активну 
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співпрацю та підписали двосторонню угоду про співробітництво між 
ЦДЕА України та БілНДЦЕД.

На запрошення декана історичного факультету Білоруського дер-
жавного університету С. М. Ходіна 03 грудня 2015 р. О. Я. Гаранін та 
Ю. С. Ковтанюк виступили перед студентами університету із лекція-
ми: “Структура архівних установ України, їх завдання та функції” та 
“Сутність електронного документознавства як наукового напряму до-
кументознавства”.

До відрядження у м. Мінськ (Республіка Білорусь) співробітника-
ми ЦДЕА України було підготовлено інтерактивний оптичний диск із 
матеріалами про роботу архіву, обраними статтями співробітників, ме-
тодичними, нормативними та нормативно-правовими документами, що 
унормовують роботу ЦДЕА України та законодавчими актами України у 
сфері електронного документообігу та архівного зберігання електронних 
документів. На кожному із зазначених заходів директор ЦДЕА України 
Ю. С. Ковтанюк урочисто передавав їх учасникам копії цього диска.

Підсумовуючи, учасники підкреслили необхідність проведення по-
дальших досліджень, науко во-методичних і практичних розробок у 
межах заявленої проблематики. Особливо було відзначено прогрес, до-
сягнутий країнами-учасницями в питаннях розробки технологій роботи 
з електронними документами, переходу на електронне документування 
інформації та електронний документообіг, підготовки електронних доку-
ментів до передавання на архівне зберігання. Не залишилося без уваги 
і зближення позицій науковців та спеціалістів різних країн у вирішенні 
зазначених питань. За підсумками конференції планується видання збір-
ника матеріалів.

1 Інформація підготовлена з використанням матеріалів інформаційного 
ресурсу органів архівної справи та діловодства системи державних архівних 
установ Республіки Білорусь – “Архивы Беларуси”[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://archives.gov.by;  сайту Білоруського науково-дослідного 
інституту документознавства та архівної справи. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://belniidad.by.

Автори повідомлення дякують директору Білоруського науково-дослідно-
го інституту документознавства та архівної справи А. Є. Рибакову за можли-
вість взяти участь у роботі конференції.


