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ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

УДК 929Грушевський(477)«1926»

Р. Я. ПИРІГ*

ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
1926 РОКУ У КОНТЕКСТІ ПОДАЛЬШОЇ ДОЛІ ВЧЕНОГО
Висвітлено гостре протиборство навколо відзначення 60-річчя академіка
М. С. Грушевського. Ґрунтовно досліджено намагання: ювіляра і його прихильників надати події всеукраїнського масштабу; ЦК КП(б)У – обмежити
урочистості рамками академії; керівництва ВУАН – зірвати ювілейні заходи,
подавши їх як особисту справу іменинника. Показано політичні наслідки ювілею для подальшої долі ученого.
Ключові слова: М. С. Грушевський; ювілей; президія ВУАН; Наркомат
освіти; ЦК КП(б)У.

29 вересня 1926 р. керівникові Історичної секції Всеукраїнської
Академії Наук (ВУАН) академікові М. С. Грушевському виповнювалося шістдесят років. Позаду залишився нелегкий, але плідний життєвий
шлях ученого: написання десятків томів праць, створення історичної
школи, когорта учнів, широке визнання науковою громадськістю як на
батьківщині, так і за її межами. З його іменем був пов’язаний розвиток
таких інституцій, як кафедра української історії Львівського університету, Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) у Львові, Українське
наукове товариство у Києві, Український соціологічний інститут у Відні, Історична секція ВУАН, популярні періодичні видання історичного
профілю. Загалом заслуги на ниві української науки давали вченому і
його прибічникам усі підстави для організації широкого вшанування
ювіляра.
Очевидно, саме такими міркуваннями керувався Михайло Сергійович, даючи згоду на розгортання підготовчої роботи до іменинної дати.
Він розумів, що урочистості не обійдуться без публічного огляду пройденого шляху, зокрема згадки про його діяльність на чолі Центральної
Ради і Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР). Проте загальний баланс здобутків наукової праці порів* Пиріг Руслан Якович – доктор історичних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу історії Української революції (1917–1921 рр.)
Інституту історії України НАН України.
© Р. Я. Пиріг, 2016
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няно з політичною діяльністю, за його переконаннями, був вагомішим.
До того ж офіційні стосунки вченого з керівництвом республіки хоч
і не гарантували від докорів за старе, але давали надії бодай на толерантне ставлення. Ювілейні урочистості розглядалися М. Грушевським
та його прихильниками як демонстрація незаперечних наукових заслуг
та громадського авторитету історика, необхідних у боротьбі за посаду
президента ВУАН.
Навколо майбутніх ювілейних заходів одразу виник своєрідний
трикутник інтересів. Сам М. Грушевський, близький до нього академік
П. Тутківський, їхні колеги відстоювали необхідність широкого відзначення ювілею. Президія ж академії, насамперед віце-президент С. Єфремов і неодмінний секретар А. Кримський, які неприязно ставилися до
М. Грушевського, вдалися до його саботування, до останнього моменту
уникаючи прийняття офіційного рішення. ЦК КП(б)У і Наркомат освіти виступали за проведення публічного вшанування вченого, але прагнули при цьому обмежити урочисті заходи рамками академії.
По суті, це було перше офіційне вшанування М. Грушевського,
хоча ще у Львові його учні та прихильники організували відзначення
десятиліття його наукової і громадської роботи в Галичині. Як писав
М. Грушевський, “…пошанували мене виданням розкішного збірника”.
Було видано також автобіографію історика і бібліографію його праць1.
Своє п’ятдесятиліття у 1916 р. М. Грушевський зустрів засланцем,
позбавленим права ведення педагогічної і наукової діяльності, хоча завдяки старанням передових представників російської академічної громадськості замість Сибіру був висланий у Симбірськ і Казань, а згодом
йому дозволили проживати в Москві. Та про офіційне вшанування історика в Росії тоді не могло бути й мови. У той же час зарубіжні українські громадські об’єднання, друковані органи відгукнулися на півстолітню дату визначного вченого і громадського діяча. “Вісник Союзу
визволення України” на початку грудня 1916 р. подав огляд публікацій
до ювілею історика2.
Підготовка святкування шістдесятиліття М. Грушевського припала
на літні академічні канікули. У зв’язку з цим Спільне зібрання ВУАН
не скликалося і ніяких ухвал не приймало. Проте академік П. Тутківський та професор Ф. Савченко – голова і секретар організаційного комітету з відзначення 60-річчя від дня народження та 40-річчя наукової
діяльності М. Грушевського розіслали офіційні запрошення на ювілейний вечір3.
Тим часом С. Єфремов і А. Кримський до середини вересня не поверталися з відпусток. Це був відвертий саботаж підготовки ювілею,
намагання розглядати його як особисту справу М. Грушевського. Ось
як розмірковував із цього приводу С. Єфремов: “Як можна святкувати
громадську діяльність людини, що заплямила себе доносами, підлиз-

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

9

ництвом, підступними вчинками, інтриганством”, “святкувати Грушевському свій ювілей тепер – значить, ще раз не шанувати свого минулого”, “більшовики, мабуть, використають цей ювілей, щоб остаточно
втопити його в своїх обіймах”4.
27 вересня, за тиждень до дня урочистостей, відбулося Спільне зібрання ВУАН. А. Кримський на нього не приїхав, повідомивши
телеграфом, що спізнився на потяг. Президент В. Липський виніс на
обговорення поточні справи, і тільки після їх розгляду слово надали
П. Тутківському, який доповів, що вечір вшанування М. Грушевського
призначено на 3 жовтня, просив дозволу на видання ювілейного наукового збірника та автобіографії вченого, а також встановлення скульптурного погруддя академіка у залі засідань. Було прийнято рішення
доручити В. Липському виступити з вітальною промовою на вечорі, а
також видати збірник праць та автобіографію ювіляра5.
Ще раніше П. Тутківський звернувся до Наркомосу УСРР із проханням виділити представника для участі у цьому “святі української
науки і культури”. У відповідь на це клопотання голова Укрголовнауки М. Яворський передав розпорядження своєму представнику у Києві
М. Левицькому офіційно ввійти до ювілейного комітету. Згодом йому
ж надійшла телеграфна вказівка наркома О. Шумського: “Вітайте від
Головнауки як вченого, решта директив у парткомі (Київському окр
парткомі – Р. П.)”. Сам М. Яворський під приводом надзвичайної зайнятості на ювілей не приїхав, очевидно, не діставши на це дозволу.
Політбюро ЦК КП(б)У ще 7 вересня розглянуло питання “Про ювілей Грушевського”. Доповідали секретар ЦК В. Затонський та голова
Київського окрвиконкому П. Любченко. Було прийнято розгорнуту постанову, в якій визначено не тільки масштаби заходів, рівень офіційного представництва, характер висвітлення у пресі, але й зміст політичних оцінок діяльності ювіляра. У першому пункті ухвали зазначалося,
що вшанування М. Грушевського повинно бути зведено “до наукового
ювілею в межах міста Києва та Академії наук”. До ювілейного комітету
вводилися представники Укрголовнауки та Київської окружної спілки
працівників освіти. На урочистостях допускалася присутність представника Київського окрвиконкому. Редколегії журналу “Життя і революція” рекомендувалося опублікувати статтю автора-комуніста про
політичну діяльність М. Грушевського. У ній необхідно було зазначити, що на наукову роботу вченого певною мірою вплинула ідеологія
дрібнобуржуазного націоналізму, і вона ж штовхнула М. Грушевського
в галузі політики на шлях, який привів до краху. Проте він зумів знайти
у собі сили, щоб зрозуміти те нове, що дала пролетаріату революція.
Слід було наголосити й на тому, що М. Грушевський відійшов від своїх колишніх позицій і прийшов до радянської влади, а не навпаки, що
нібито він хранитель спадкоємності українського культурного будів-
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ництва, а більшовики після низки помилок стали на правильний шлях.
Згідно з постановою Політбюро ЦК КП(б)У в цьому ж журналі мала
бути надрукована ще одна стаття про наукову діяльність М. Грушевського, написана з позицій її марксистського висвітлення. Напередодні
ювілею київська газета “Пролетарська правда” повинна була вмістити
невелику статтю про М. Грушевського, а потім – звіт про вшанування вченого. Решта питань, пов’язаних з ювілеєм, передавалася на розгляд комісії у складі В. Затонського, Ф. Корнюшина, О. Шумського і
П. Любченка. Підписав документ Л. Каганович6.
Постанова красномовно свідчила про значні побоювання партійного керівництва того, що ювілей може стати масштабною національнокультурною подією, своєрідною маніфестацією колишніх політичних
сил, приводом для їх згуртування. Саме цим були обумовлені такі детальні директиви щодо характеру відзначення роковин ученого та його
ідейно-політичної оцінки.
Центральною подією ювілейних заходів стали урочистості 3 жовтня 1926 р. Опівдні у переповненому залі Київського інституту народної
освіти (колишньому Університеті Св. Володимира) зібралися науковці,
викладачі, студенти, представники громадськості. Збори вступним словом відкрив голова оргкомітету П. Тутківський. Першим ювіляра вітав президент ВУАН В. Липський. У короткій промові він дав високу
оцінку “Історії України-Руси”, наголосивши, що “це величезна праця,
складена оригінально, з використанням сили ріжних джерел, багатьох
першоджерел, це перша повна, наукова й докладна Історія нашої землі,
починаючи від майже легендарних часів. Тепер, коли вона вже єсть,
навіть трудно собі уявити, як без неї можна було жити. Як історик –
Ви стали відомі не тільки в межах України, не тільки в межах нашого
Союзу, але й далеко за кордоном. Якби навіть у Вас була тільки одна
ця праця, то й тоді б вона була вічним нерукотворним пам’ятником.
А коли до цього додати Історію українського письменства і цілу низку етнографічних та інших праць, то буде ясно, що в особі академика
Грушевського ми маємо найкращого знавця України взагалі й одного із
найвидатніших її синів”7. Це була напівщира-напіввимушена характеристика. Президент ВУАН намагався в протиборство М. Грушевського
з С. Єфремовим та А. Кримським не втручатися, але його статус вимагав час від часу підтримувати останніх.
Академік Д. Багалій також високо оцінив багатотомну “Історію
України-Руси” як “першу монументальну синтетичну працю, що збудована на основі Вашої власної схеми, відповідає вимогам європейської
методології, підводить підсумки усієї попередньої української історіографії в її джерелах і розвідках і стоїть нарівні з аналогічними історіями инших народів”. Серед його побажань ювілярові містилися заклики
до єдиного фронту української історіографії “і в старих і в нових – мо-
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лодих її представниках”, до “вивчення українського історичного процесу на соціально-економічній базі, якій досі ми не давали відповідного
місця в наших історичних студіях”8.
Голова НТШ академік К. Студинський у вітальному слові зупинився на видатних заслугах ювіляра у розбудові товариства, його бібліотеки, музею та інших установ. Згадав він і про прикрі часи, коли на
дорозі М. Грушевського “життя кидало колоди, терни й колючки”, але
він залишався “добрим духом, сердечним приятелем, щирим порадником нашої інституції”.
Від імені ювілейного комітету з доповіддю про життєвий шлях
ученого виступив проректор Київського інституту народної освіти
проф. О. Гермайзе. Він виклав основні віхи творчої біографії ювіляра:
від приїзду до Львова, тодішнього українського П’ємонта, молодого
талановитого магістра й до сучасної праці патріарха української історіографії на чолі Історичної секції академії. Доповідач наголосив, що
М. Грушевський виростає в фігуру всесвітнього вченого, у науковій
діяльності якого виявляється “синтетичність, цей великий універсалізм:
він не тільки історик-економіст, що викриває факти історичного процесу, він історик культури, історик літератури, і він нарешті соціолог,
він є дослідник первісної культури”. О. Гермайзе свідомо обійшов питання про роль М. Грушевського у часи революції, діяльність на чолі
Центральної Ради, у період еміграції.
Однак саме на цих віхах біографії ученого і політика акцентували увагу офіційні представники. Так, уповноважений Укрголовнауки
М. Левицький, віддавши належне науковим заслугам академіка, підкреслив: “Революційне життя підняло Вас на своїх бурхливих хвилях і
пронесло через хибний етап Вашої політичної діяльності за часів Центральної Ради”. Він виклав офіційну точку зору на місце науки у суспільному житті, яка має бути одним із знарядь диктатури пролетаріату,
“засобом його панування” і підкреслив, що саме під таким кутом зору
Укрголовнаука і робітничо-селянські маси розцінюватимуть роботу
М. С. Грушевського в майбутньому9.
Голова профспілки наукових працівників М. Баран говорив про
місце інтелігенції в революції, причини переходу її на протилежний
пролетаріатові бік барикад. На його думку, відсутність діалектичного
методу в дослідженнях минулого і сучасного зумовила помилковий
крок, здійснений М. Грушевським у громадській діяльності, його активну роль у перипетіях класової боротьби. Але вчений знайшов у собі
сили переоцінити багато вчинків і повернутися в Радянську Україну для
наукової роботи на користь трудящих. М. Баран відзначив, що одразу
після прибуття М. Грушевський вступив до освітянської профспілки10.
Найбільш системно ставлення офіційної влади до ювіляра виклав
голова Київського окрвиконкому П. Любченко, який прибув зі значним
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спізненням. Свій виступ він розпочав із тези про звичай говорити винуватцеві урочистостей лише солодкі слова і про свій намір відступити
від цієї традиції. Зазначивши, що серед сучасних істориків України та
й Росії навряд чи хто міг би зрівнятися з М. Грушевським, промовець
перейшов до характеристики його громадської роботи. Він наголосив,
що Жовтневий переворот став історичною подією, коли яскраво виявилися розходження між працівниками науки і робітничим класом. Не
витримала цього випробування й значна кількість істориків, які припустилися помилок, не були з робітничо-селянськими масами. “Михайло Сергійович Грушевський – говорив П. Любченко, – опинився серед
тих, хто цю помилку зробив. Опинився навіть на чолі тих, хто цю помилку очолив”. Далі він наголосив на особливому значенні історії як
науки політичної, а історик може продуктивно працювати на користь
робітничо-селянських мас лише тоді, коли “він приймає нові умови,
нові основи не де-факто, а по суті”. Головне побажання ювілярові і
водночас офіційним колам П. Любченко сформулював гранично коротко і відверто: “знищити неясність”. М. Грушевського хотіли бачити
серед тієї групи науковців, яка повернулася в Україну, щоб працювати
разом із робітниками і селянами11.
Як бачимо, П. Любченко визнав, що в стосунках з ученим керівники республіки чіткої позиції не мали, а отже, і повністю йому не
довіряли. Однак ці політичні докори на адресу ювіляра потонули серед численних щирих, схвильованих і доброзичливих вітань. Виступи
офіційних представників С. Єфремов того ж дня оцінив із властивим
йому сарказмом: “До бочки ювілейного меду було докинуто декілька
ложок крутого запахущого советського дьогтю”. А. Кримський все ще
залишався в Криму і надіслав телеграму: “Вітаю сорок літ невсипучої,
плідної праці”.
М. Грушевського також вітали ректори: Мінського університету – проф. В. Пічета, Литовського – проф. Ю. Іонінас, Кам’янецьПодільського ІНО – проф. В. Геринович, Київського ІНО – проф.
С. Семко, академіки М. Малиновський, М. Василенко та багато інших.
Двічі брав слово розчулений і схвильований М. Грушевський. Він дякував за щирі слова, особливо представників оргкомітету, чиїми стараннями “це нинішнє свято перетворилося з ювілею персонального на
свято національне – на свято української науки, української культури”.
На його пропозицію учасники торжеств вшанували пам’ять визначних
представників української науки – М. Костомарова, В. Антоновича,
М. Драгоманова та інших. Він також закликав молоде покоління науковців завершити справу своїх славних попередників. Торкнувся ювіляр і такого болісного питання, як роз’єднаність українських земель,
висловив сподівання на їх неминуче об’єднання в лоні робітничо-селянської України12.
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Майже п’ять годин тривало вшанування М. Грушевського. Чимало
часу зайняло оголошення численних привітань, що надійшли на адресу
ювіляра. Їх надіслали нарком освіти РСФРР А. Луначарський, президент АН СРСР О. Карпінський, академіки В. Вернадський, В. Гнатюк,
В. Бузескул, Д. Яворницький та інші. На ювілей широко відгукнулися
наукові установи та окремі вчені з Берліна, Берна, Братіслави, Відня,
Женеви, Кракова, Загреба, Парижа, Праги, Риги, Рима. Незважаючи на
прохолодні стосунки, надіслали телеграми колишні члени ЦК УПСР,
а на той час керівники Українського інституту громадськознавства у
Празі М. Шаповал та Н. Григор’їв. Найкоротша телеграма надійшла з
Лявондена (Франція): “Сердечно вітаю. Винниченко”.
Відзначення ювілею М. Грушевського 10 листопада провела також
наукова громадськість Харкова. На зборах виступили акад. Д. Багалій
та К. Студинський, проф. М. Плевако, А. Ковалевський та інші. Того
ж дня відбулися ювілейні засідання в Одесі, Кам’янці-Подільському та
інших містах.
М. Грушевський отримав близько 150 привітальних адресів, листів,
телеграм від наукових установ, бібліотек, музеїв, архівів, навчальних
закладів із десятків міст і сіл України. Характерно, що офіційних вітань
від державних установ майже не було. Виняток складала телеграма від
Центрального архівного управління УСРР за підписом М. Рубача.
Понад 70 персональних поздоровлень надіслали жителі України.
Серед них – вітання від колишніх колег М. Грушевського по УПСР
та Центральній Раді – В. Голубовича, І. Лизанівського, В. Мазуренка.
Н. Петренка, М. Шрага, Ю. Ярослава. Географія цих послань надзвичайно широка – від столиці до найвіддаленіших сіл. Десятки послань
надійшло від різних установ, громад та окремих осіб Західної України13. Загалом відзначення шістдесятиліття М. Грушевського, незважаючи на спротив керівництва ВУАН і директиви ЦК КП(б)У, вилилося
в широке пошанування наукових і громадських заслуг ученого, стало
своєрідною демонстрацією сил українства.
Поза сумнівом, офіційні представники були вражені і незадоволені розмахом, атмосферою урочистостей, “незалежною, соборницькою,
патріотичною” промовою ювіляра. Не випадково, що увечері на банкет
до готелю “Континенталь” ніхто з них не з’явився. Як пише Н. Полонська-Василенко – учасниця ювілейних зборів, місця, зарезервовані для представників влади поряд із ювіляром, виявилися порожніми,
а М. Грушевський і його рідні залишилися самі за чільною стороною
стола. Загалом вона вважала, що після ювілею академіка “його кар’єра
пішла похилою дорогою”, що всі навколо бачили цей злам кар’єри, але
цього сам історик не розумів14.
Цілком погодитися повністю з цим висновком не можна. По-перше,
після ювілею у стосунках із владою протягом двох наступних років у
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М. Грушевського ще були зближення й розходження. Та й сам академік, ведучи складну боротьбу, не був таким політично наївним, щоб
очікувати від влади лише висхідної лінії стосунків.
До ювілею, не без труднощів, вийшла друком автобіографія вченого. Вона складалася з тексту, виданого у Львові в 1906 р. і доповненого коротким описом життєвого шляху М. Грушевського за останні два
десятиріччя. Даючи дозвіл на цю публікацію, офіційні власті розраховували, що він критично оцінить свою діяльність на чолі Центральної
Ради і висловить подяку радянській владі за можливість продовжувати
наукову працю. Проте ювіляр обмежився констатацією фактів, не даючи їм ніякої оцінки. Більше того, в останній коректурі він зробив правку, і розповідь велася не від імені автора, а від третьої особи15.
Наступного дня М. Грушевський під враженням урочистостей,
базуючись на основних положеннях свого виступу на них, написав
лист-подяку за організацію відзначення його ювілею. По суті, це було
звернення до широкої громадськості, в якому він висловив своє ставлення до тогочасних суспільно-політичних проблем, дав ретроспективну оцінку подій минулого. Академік звернувся до редакції газети
“Пролетарська правда” з проханням опублікувати текст листа. Питання
вирішувалося в ЦК КП(б)У, оскільки він відклався у справах відділу
преси з поміткою “До матеріалів з українізації. Зберегти” і потрапив до
архіву16. “Пролетарська правда” 9 жовтня під заголовком “До ювілею
академіка Грушевського” подала вибірковий виклад його листа. Невдоволений автор надіслав повний текст до львівської газети “Новий час”,
в якій він і був опублікований під назвою “Відкритий лист академіка
до учасників ювілею”17.
М. Грушевський висловив щиру подяку численним установам і
окремим особам за участь у вечорі та надіслані привітання. Він підкреслив, що тим самим його персональне свято перетворилося на “велику
маніфестацію української культури і культурності”, “свято української
науки”, яку привітали на новому шляху розвитку в умовах робітничоселянської України, в нерозривному зв’язку з соціальним та національним розкріпаченням і соціалістичним будівництвом.
Річниця перетворилася, – писав М. Грушевський, – на свято перемоги українського життя над репресіями і перешкодами, які свого часу
чинив царизм і які найяскравіше виявилися в ганебному указі 1876 р.18
Представлені на святкуванні три покоління наукових і культурних діячів продемонстрували ту силу, яка перемогла минуле і забезпечує
дальший розвиток українського життя в тісному єднанні з іншими народами Союзу і широким закордонним науковим світом.
М Грушевський писав, що на вечорі він добрим словом згадав “тих
героїв українського невчасу, що в обставинах репресій і нагінок створили підстави нашої науки”, – М. Максимовича, М. Костомарова, В. Ан-
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тоновича, М. Драгоманова, О. Лазаревського. А також відмітив, що взагалі на урочистостях панувала атмосфера високої культурності, зокрема
з боку української молоді. А гості, які читали у пресі про культурний
занепад, огрубіння в Радянськім Союзі, були приємно вражені високим
настроєм, культурною благородністю робітничо-селянської молоді.
Наприкінці жовтня Політбюро ЦК КП(б)У прийняло коротеньку постанову “Про ювілей Грушевського”, в якій ішлося про те, що
найближчим часом слід поставити питання про вченого як президента ВУАН у світлі нових фактів. Його підготовка доручалася комісії з
українізації, очолюваній головою Ради Міністрів УСРР В. Чубарем. У
досить непростих стосунках академіка з керівництвом республіки наступала пора нових ускладнень19.
Перші ознаки досить крутого повороту в ставленні до М. Грушевського знайшли відображення у доповіді, присвяченій питанням ідеологічної боротьби на культурному фронті, наркома освіти О. Шумського на зборах партосередку НКО у листопаді 1926 р. У ній рельєфно
простежуються дві основні сюжетні лінії – розвінчання М. Хвильового,
неокласиків (М. Зеров, М. Рильський) – на літературному фронті та
М. Грушевського – на науковому. Нарком зазначив, що український націоналістичний табір проводить свою “отруйну роботу”, виявляє своє
“зоологічне нутро” в різних петиціях, ухвалах та листах, а подекуди й
у відвертих друкованих виступах. Значне місце він приділив критиці
поглядів М. Грушевського. При цьому, на думку доповідача, головний
“кримінал” містився не в промовах на ювілейному вечорі чи у відомому листі, а у виступі академіка з приводу п’ятдесятиліття Емського
акту. М. Грушевський правильно охарактеризував цей ганебний указ,
його згубну роль у знищенні української культури. Революція 1905 р.
його поховала, але “затоплений дзвін” продовжував гудіти, і проти його
гудіння довелося боротися ще тривалий час. О. Шумський вважав, що
академік на цьому мав би поставити крапку. Але він почав доводити,
що і зараз чує гудіння того дзвону і не де-небудь, а з трибуни ЦВК
СРСР. Саме так відреагував М. Грушевський на деякі виступи з питань
розвитку шкільної справи, зокрема, на промову М. Ларіна, який на сесії ЦВК звинуватив керівних діячів республіки в ігноруванні вивчення
російської та насаджуванні національних мов20.
Хоч нарком і визнав виступи М. Ларіна та А. Єнукідзе помилковими, однак звинуватив М. Грушевського у намаганнях протиставити
українську радянську громадськість союзним центрам і червоній Москві – столиці Союзу, центру світового пролетарського руху. Він кваліфікував це як “неприпустимий наклеп на Радянську владу, скерований
на дискредитацію Союзу й на розрив братерства народів”.
Фактично вперше після повернення на батьківщину М. Грушевського було піддано відкритому політичному тавруванню. Виступ
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О. Шумського значною мірою відображав ставлення до вченого з боку
вищого партійно-державного керівництва, але, на наш погляд, зумовлювався й низкою причин суб’єктивного характеру. Ще з весни 1926 р.,
коли О. Шумський поставив перед Й. Сталіним питання про недоцільність перебування Л. Кагановича на посту генсека КП(б)У і не дістав
підтримки, його становище залишалося хитким. Він добре розумів, що
“прорахунки” у проведенні українізації, “збочення” у літературному
процесі чи на науковій ниві будуть поставлені у вину наркомові освіти, тому й поспішав відмежуватися від М. Грушевського. Виклад доповіді О. Шумського був уміщений у журналі “Більшовик України”,
але з приміткою редакції, що вона повністю погоджується з положенням статті М. Скрипника щодо оцінки О. Шумського21. За два місяці,
що минули після його виступу на партзборах Наркомату освіти, доля
наркома була вирішена. 2 лютого 1927 р. на засіданні Політбюро ЦК
КП(б)У О. Шумський був звинувачений у “націоналістичному ухилі”,
підтримці М. Хвильового, “форсуванні” українізації тощо22.
Згадана стаття М. Скрипника мала риторичну назву “Хвильовизм
чи шумськизм?”. Коментуючи опубліковану доповідь О. Шумського,
Микола Олексійович заявив, що не такого виступу чекала партія від
нього, не спроби “затуманити очі читачам перекрученими фразами,
скерованими на те, щоб схвалити ідеологічні ухили, виявлені Хвильовим та іншими в літературній дискусії”. По суті, О. Шумський і
М. Хвильовий ставилися на одну дошку і від них вимагалося “ще раз
передумати свої помилки й від них відректися”. Риторичне запитання
М. Скрипника “хвильовизм чи шумськизм?” незабаром трансформувалося у націоналістичний ухил “шумськизм-хвильовизм”23.
Характерно, що М. Скрипник у своїй статті жодним словом не згадав про критику О. Шумським М. Грушевського. Це було не випадково.
Стрілка індикатора політичних симпатій керівництва знову схилялася
до вченого. Адже на порядку денному стояло нагальне завдання реорганізації ВУАН. Тепер його вирішення покладалося на нового наркома
освіти М. Скрипника – старого більшовика, авторитетного партійного
діяча, людину вольову і принципову, небайдужу до національної справи. Не без труднощів йому вдалося переконати керівництво в тому, що
М. Грушевський поки що залишається єдиною реальною кандидатурою
на посаду президента реорганізованої ВУАН.
У березні 1927 р. Політбюро ЦК КП(б)У підтвердило попереднє
рішення про підтримку кандидатури М. Грушевського і визнало за бажане організувати його публічні виступи до виборів. М. Скрипникові доручалося провести підготовчу роботу щодо перегляду академічного статуту й формування керівних органів протягом трьох місяців.
Тогочасне ставлення партійно-державного керівництва республіки до
М. Грушевського відверто висловив Л. Каганович на лютнево-березневому пленумі ЦК КП(б)У. Аналізуючи політичні настрої у республіці,
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він одне з угруповань назвав “напівзміновіхівським”: “Формально вони
нібито стоять на радянській платформі, а насправді ставляться до нас
вороже. Але ця група в даний момент найменш небезпечна. Вона дотримується ліберально-есерівських тенденцій щодо селянства, а в національному питанні намагається штовхати нас все більше на відрив, хоч
не виступає проти нас активно… Я думаю, [ ] що до цього угруповання можна було б віднести без ризику впасти у помилку Грушевського
й інших”. До представників відверто ворожої ідеології Л. Каганович зарахував куркульські угруповання, пов’язані з автокефальною церквою,
а також С. Єфремова24. До речі, у жовтні 1926 р. віце-президентові академії виповнилося п’ятдесят років, але публічного вшанування не було.
Навесні 1927 р. завершився третій рік радянського буття М. Грушевського, добровільно-вимушеного метання між історією і політикою,
намагання поєднати служіння науці з балансуванням на канаті політичної схильності “власть імущих”. Цього разу владний маятник востаннє
колихнувся у його бік.
Однак політичне керівництво республіки незабаром відмовилося
від наміру висунути М. Грушевського на посаду президента ВУАН.
Окрім сумнівів у здатності колишнього голови Центральної Ради повністю прийняти радянську владу, додалися побоювання його можливого блоку з С. Єфремовим. До того ж не було ніякої впевненості, що
академіки проголосують за М. Грушевського. Почався пошук сторонньої людини. На посаду президента вирішили запросити відомого вченого-епідеміолога, академіка ВУАН Д. Заболотного, який працював у
Ленінграді.
У середині квітня 1928 р. Політбюро ЦК КП(б)У погодило склад
президії ВУАН: Д. Заболотний, К. Симінський, М. Грушевський,
А. Кримський, О. Корчак-Чепурківський. Наркому освіти М. Скрипникові і секретареві Київського окрпарткому доручалося запропонувати
кандидатури 15 нових академіків, включаючи кількох комуністів.
З травня 1928 р. президент ВУАН В. Липський востаннє відкрив
Спільне зібрання. Головуючим на ньому обрали першого керівника
академії В. Вернадського. На посаду президента було запропоновано
одну кандидатуру – Д. Заболотного. За нього віддали голоси 39 осіб,
при одному, що утримався. Віце-президентом став К. Воблий. При виборах неодмінного секретаря з великою перевагою пройшов А. Кримський25.
Вже наступного дня Політбюро ЦК КП(б)У заслухало повідомлення М. Скрипника про академічні справи, погодилося з обранням Д. Заболотного і К. Воблого, доручило Наркомосові обґрунтувати рішення
про неможливість затвердження А. Кримського на посаді неодмінного
секретаря та вжити всіх заходів до “проведення нашої кандидатури в
секретарі академії”. Державному політичному управлінню (ДПУ) пропонувалося відновити справу С. Єфремова і після попередньої розроб-
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ки її доповісти про результати. Цим самим було покладено початок
сумнозвісній справі “Спілки визволення України”26.
Заходи з організації процесу “СВУ”, спрямованого проти С. Єфремова та великої групи української інтелігенції, а згодом погром академіка-марксиста М. Яворського на якийсь час відволікли увагу від
М. Грушевського. Він навіть дістав підтримку влади при обранні до
союзної академії. Тільки 9 січня 1929 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову “Про Академію наук”. Останній її пункт був досить
коротким, але надзвичайно промовистим: “Визнати за необхідне зміну
нашої лінії щодо матеріальної підтримки Грушевського”27. Цим рішенням була поставлена остаточно крапка у тривалому компромісі ученого
з більшовицькою владою. Позаду залишилася тривала смуга сприяння
офіційних кіл академікові-реемігрантові. Така допомога була напіввимушеною, розрахованою на посилення лояльності відомого вченого і
колишнього політичного діяча до радянської влади, використання його
для зміни керівництва ВУАН. Після досягнення цієї мети необхідність
у М. Грушевському, як противазі керівництву академії, відпала. Після
повернення на батьківщину він не збирався переводити Історичну секцію на “марксо-ленінські” рейки і в умовах неминучого “загострення
класової боротьби” міг перетворитися в небезпечного внутрішнього ворога, який “не роззброївся”. І коли М. Грушевський, вперто маневруючи, так і не перейшов відверто на бік більшовицької влади, керівництво
республіки скинуло маску “доброзичливців” і повело атаку на вченого
аж до прямих репресій.
Наступні роки життя М. Грушевського в СРСР (1929–1934) позначені розгортанням масової ідеологічної кампанії таврування ученого,
розгромом установ і наукових кадрів Історичної секції ВУАН, репресіями проти його учнів. У березні 1931 р. він був заарештований у сфабрикованій Об’єднаним державним політичним управлінням (ОДПУ)
справі “Українського національного центру” і залишений у московському вигнанні. Помер М. Грушевський у листопаді 1934 р., похований на
Байковому цвинтарі у Києві. За повернення до СРСР М. Грушевський
заплатив непомірно високу ціну: у таборах ГУЛАГу загинули донька
Катерина, брат Олександр, племінник Сергій. Поневірянь і утисків зазнала дружина Марія Сильвестрівна та інші члени родини.
Трагічний фінал життя М. Грушевського в умовах сталінського
тоталітаризму був цілком закономірним і типовим для долі багатьох
визначних представників національної інтелігенції, а з огляду на його
роль і місце в українському національно-визвольному русі – навіть неминучим.
Грушевський М. С. Автобіографія. Київ, 1926. С. 23.
“Вісник Союзу визволення України”. 1916. 2 грудня.
3
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The article deals with the acute confrontation around the 60th anniversary of
academician M. S. Hrushevsky. Thoroughly researched: attempts: of hero of the
day and his supporters to give an event nationwide scale; the Central Committee of
Communist Party (B) of Ukraine – to limit the celebration by the scope of Academy;
The All-Ukrainian Academy of Sciences management – to disrupt anniversary
events by submitting them as a personal issue of hero of the day. The article shows
political implications of the anniversary celebration for the future of the scientist.
Key words: M. S. Hrushevsky; the anniversary; Presidium of the All-Ukrainian
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ОЛЕКСАНДР ЛОТОЦЬКИЙ І МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ.
ДО ІСТОРІЇ СПІВПРАЦІ НА ГРОМАДСЬКІЙ НИВІ
Висвітлено громадсько-політичні взаємини між М. Грушевським і О. Лотоцьким наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наголос зроблено на часах їхньої співпраці в петербурзький період життя О. Лотоцького (1904–1907 рр.).
Йдеться, передусім, про участь обох діячів у справі політизації українського
руху на підросійській Україні, вироблення ними завдань для діяльності українських послів Державної Думи тощо.
Ключові слова: соборницький проект; політизація українського руху;
наддніпрянський партикуляризм; кадетська партія і українці; українство і
українофільство.

Олександр Гнатович Лотоцький був одним із найближчих Михайлу
Сергійовичу Грушевському людей ідеологічно і за участю у громадській роботі та одним із перших у десятці співробітників на суспільному полі загалом. Про це свідчить і збережена епістолярна спадщина О. Лотоцького у фонді М. Грушевського (ф. 1235) у Центральному
державному історичному архіві України, м. Київ (далі – ЦДІАК). За
нашими підрахунками, збереглося 202 листи загальним обсягом майже
у 400 аркушів1. Переважно це – листи від 1894 р. до 1919 р. Можна
стверджувати, що їх було більше, але частина архіву з листами загинула в згорілому будинку професора у Києві. Співпрацю вчених досліджував у своїй монографії Василь Швидкий2. Проте зміст листування
двох діячів значно ширший за їх часткове використання у цій праці.
При підготовці до друку “Очерка истории украинского народа” Валентином Кавунником був задіяний пласт листування між О. Лотоцьким і
М. Грушевським щодо історії написання та видання цього твору3. Нині
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України планує видати в серії “Епістолярні джерела
грушевськознавства” окремий том листування О. Лотоцького і М. Грушевського (упорядник – В. Кавунник).
Дуже багато місця приділено М. Грушевському і спільній праці у
спогадах О. Лотоцького “Сторінки минулого”. У них він датує дружні
стосунки зі львівським істориком від 1890-х років до 1917 р. Олександр
Гнатович писав: “У нас з Михайлом Сергійовичем були близькі сто* Гирич Ігор Борисович – доктор історичних наук, завідувач відділу
джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.
© І. Б. Гирич, 2016
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сунки товариські, що заховались аж до революції 1917 р., коли зразу
обірвалися з причин його тогочасної політичної тактики, несподіваної
тоді для близьких до нього людей і послідовно після доведеної до свого
логічного кінця. Але в Києві та за увесь час перебування його в Галичині був він для мене одним з найдорожчих людей. Листування наше
було дуже рухливе, а, приїздячи до Петербурга, звичайно спинявся він
у мене, і ті хвилі належали до найбільш для мене радісних”4.

Співпраця М. Грушевського і О. Лотоцького
в межах Київської громади
Початок співробітництва М. Грушевського і О. Лотоцького припадає на 1890-ті роки. Обидва тоді мешкали у Києві. Олександр навчався в Київській духовній академії, Михайло закінчував Університет
Св. Володимира, а згодом, як професорський стипендіат, готувався до
магістерського іспиту та захисту дисертації. М. Грушевський кількома
мемуаристами називався керманичем семінарської громади, у якій найстаршим членом і неофіційним іншим керівником був О. Лотоцький.
Не випадково у Київській громаді йому дали псевдо “Владика”. О. Лотоцький часто зустрічався з М. Грушевським через О. Кониського, який
тоді був головою громадського українського руху на Наддніпрянській
Україні.
О. Лотоцький був утаємничений у план переведення М. Грушевського на кафедру до Львівського університету. Був вірним виконавцем тактики і стратегії щодо перетворення Галичини в “український
П’ємонт”. Залишив спомини про відправку М. Грушевського до Львова, урочисте прийняття на київській оселі М. Грушевського на розі
вул. Караваївської (нині – Льва Толстого) та Тарасівської.
У 1894–1900 рр. О. Лотоцький був найближчим у Києві співробітником М. Грушевського і найбільше спричинився до пошуку співробітників і організації бібліографічного відділу для “Записок Наукового
товариства імені Шевченка” (“Записки НТШ”). Він керував науковолітературним гуртком, що складався майже виключно з семінаристів
Київської духовної академії (КДА) і академіків. За дорученням львівського професора вони готували рецензії на історичні монографії, а головне – періодичні видання підросійської України та Російської імперії, у яких порушувався той чи інший українознавчий аспект. Головну
частину рецензованих видань складала церковно-історична література.
Основу становили регіональні “Епархиальные ведомости”, праці місцевих церковно-історичних та архівних товариств і комісій, музеїв, історичних журналів тощо. О. Лотоцький стежив за виконанням робіт,
роздавав праці для рецензування окремим людям, перевіряв якість виконання. Головним гроном співробітників були студенти КДА С. Іваницький, С. Липківський, П. Петрушевський, В. Селин, Є. Червінський,
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М. Шпачинський, Г. Ярошевський. “Епархиальные ведомости” виходили в десяти українських губерніях. “Киевские Епархиальные ведомости” редагував щирий українець Павло Троцький, Подільські – Юхим
Сіцінський. Через Й. Руденка (свого тестя) й К. Пілінського О. Лотоцький контролював переклади для Руської історичної бібліотеки, яку перебрав від О. Барвінського М. Грушевський5.
Наприкінці 1890-х років О. Лотоцького і М. Грушевського
пов’язувала справа видання знаменитої антології “Вік”. Зокрема, в листах Олександра Гнатовича є інформація про те, що саме він замовляв
відомий портрет М. Грушевського 1903 р. для цієї антології (белетристика), де друкувалося оповідання М. Грушевського “Бех-аль-Джугур”.
У 1904–1905 рр. О. Лотоцький був найактивнішим помічником
М. Грушевського при виданні у Петербурзі 1904 р. першого, а 1906 р. –
другого видання “Очерка истории украинского народа”. Докладніше
про історію співпраці обох діячів йдеться в текстах В. Кавунника6.

О. Лотоцький в Петербурзі (1900–1917 рр.)
Українська спільнота в Петербурзі радше перебувала вже тоді у
певній стагнації, бо спиралася в своєму керівництві на осіб, які зробили
російську державну кар’єру, сервілістично сприймала царську владу і
втратила відчуття національних завдань модерного часу.
Ситуація змінилася, коли на зламі ХІХ/ХХ ст. у це середовище
потрапила свіжа кров з України – Петро Стебницький, Максим Славінський та Олександр Лотоцький. Усі були пов’язані з молодих літ
із Київською громадою, знали і поділяли завдання, які висували перед громадівцями О. Кониський і В. Антонович. Природно, що й
М. Грушевський у ці часи сподівався знайти серед передусім молодих українців, яким було по 30 років і трохи більше, спільників своїх
громадсько-культурних проектів. Найближчою за духом людиною до
М. Грушевського був О. Лотоцький. Близькість до цензури, можливість
спілкуватися з представниками столичної російської еліти, існування
благодійного видавничого товариства ім. Т. Шевченка вимагало мати
тісний контакт із Петербургом.
Вдача О. Лотоцького була подібною до вдачі М. Грушевського:
енергійний, працелюбний, здатний українську справу ставити на чолі
всіх інших життєвих проектів.
“Віківці” були першим поколінням власне політичних українців, а
не українофілів і свій українізуючий вплив вони поширювали на стару редакцію “Киевской старини” та Стару громаду. З М. Грушевським
дружні взаємини склалися, передусім, у О. Лотоцького та С. Єфремова. Багато праць на замовлення Голови НТШ виконував для “Записок”
В. Доманицький. На зламі століть Київ залишив та переїхав до Петер-
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бурга О. Лотоцький, де перетворився на праву руку історика у зв’язках
з українською петербурзькою громадою. Місце О. Лотоцького у Києві
зайняв С. Єфремов7.
Справи щодо побудови соборницького проекту М. Грушевському
довелося вести через столичний російський Петербург, де правою його
рукою був О. Лотоцький – цілковитий прихильник ідеологічної лінії
голови НТШ. У травні 1905 р. Олександр Гнатович на сподівання історика в можливості заснування на Великій Україні україномовного
часопису писав, що кияни української орієнтації марно сподіваються
на швидкий дозвіл російською владою такого журналу. О. Лотоцький
сподівався більше на вже існуючий російськомовний журнал “Сын
Отечества” в Петербурзі, який пропонував перетворити на рупор української справи, але розумів, що редакція не захоче очевидно цього робити, посилаючись на брак місця в газеті8. Побоювання О. Лотоцького
справдилися, бо вже в червні редакція цього журналу не надрукувала
заміток М. Грушевського зі Львова “На злобу дня”9.
Існувала думка видавати російськомовну загальноукраїнську газету
в Петербурзі. Львівський історик покладався на широкі автономістичні заходи в російській столиці з боку інших недержавних народів і на
хвилі їхньої підтримки намагався творити український часопис. У серпні 1905 р. планувався з’їзд національних меншин Росії. Але відкриття
його відтягувалося, бо невідомою була позиція кавказьких націй та поляків у Державній Думі. Паралельно мав відбуватися московський з’їзд
земських діячів у питанні про автономію. О. Лотоцький наразі відрадив
М. Грушевського їхати відразу в Петербург10.
Наприкінці жовтня 1905 р. О. Лотоцький ходив у складі делегації
на прийом до прем’єр-міністра Росії С. Вітте, де той повідомив про
зняття заборон на українське слово. Обіцяли дозволити часопис “Вік”
у Києві та газети у Катеринославі, Полтаві, Харкові, Одесі, Кам’янці.
О. Лотоцький сумнівався в можливому здійсненні таких райдужних
перспектив11.

Соборницький проект М. Грушевського і О. Лотоцького
У цей же час М. Грушевський викладає в листі О. Лотоцькому план
про творення осередків для пропагування культурної соборності в Києві, на який Олександр Гнатович відповідав: “План Ваш – строгий і
сміливий. Проведення його – то мрія кількох десятиліть, коли українці
працювали в Галичині в надії перевести колись результат тої праці на
сей бік кордону. Ви кажете, що тепер вже прийшов час се зробити.
Рішучо згоджуюся з Вами, але з одною виїмкою… не палити за собою кораблів Галичині… Коли Україна не заявить себе зараз солідною
культурною роботою – побіч необхідної політичної – то упаде вона так,
що піднятися їй після буде в сотню разів трудніше”12. Як бачимо, сам
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О. Лотоцький проект М. Грушевського вважав здійсненням ідеї “Галичина – український П’ємонт”. Його порада виявилася дуже слушною,
бо М. Грушевському не стільки довелося стикатися зі сприянням у ніби
рідному середовищі, скільки з нерозумінням, заздрістю, а іноді навіть
і з ворожістю.
Цілковитої надії на успішність соборницького проекту М. Грушевського у О. Лотоцького не було. Він скоріше міг повірити, що справа
ця завалиться через кволість і пасивність наддніпрянських українців.
Щоб не сталося несподіваного провалу через апатію місцевих кадрів,
М. Грушевський проектував не заснування зовсім нового, а відбрунькування існуючих у Львові інституцій як їхніх відділів, філій. Коли
не вдасться експеримент, треба було мати можливість повернутися до
Львова, щоб згодом, при іншій нагоді, спробувати ще раз повторити
відкриття клітини загальноукраїнських культурних установ на Великій
Україні.
Разом із тим, О. Лотоцький визнавав, що іншої людини, яка б могла
здійснити цей проект, в Україні не було. Він писав М. Грушевському:
“Без лесті” скажу, що Ви єдиний чоловік, що міг би взяти на себе сю
місію. У Вас єсть для того талан, енергія, наука. У Вас єсть також “опит
и практика – великое дело”… Ви знаєте наших шановних земляків – по
своїх замахах – хуторських генералів, а по вдачі – гоголівських Пацюків, що воліли, аби їм все само в рот падало. Найбільш боюся я, що Ви
не досить оцінюєте ті їх риси і що через то можете після розчаруватися.
Треба розчаровуватися зразу і навіки, щоб після усі неприємності були
звичайним ділом, а приємність – несподіваним сюрпризом”13.
У листопаді 1905 р. виринає ідея творення тимчасової редакції газети в Петербурзі14, і М. Грушевський готовий стрімголов пірнути в цю
справу15.

О. Лотоцький у справі конфлікту М. Грушевського
з групою Б. Грінченка/С. Єфремова
Влітку 1906 р. О. Лотоцький повідомляє М. Грушевського про зміну настроїв Є. Чикаленка. “З особистих джерел знаю, – писав Олександр Гнатович, – що Чикаленко має на меті, щоб не переривати газети, надати їй більш буржуазний характер, бо обстоювання голоти
проти сільської буржуазії ні до чого не доводить. Попереджаю Вас – се
буде між нами, – що можуть Вам зробити таку пропозицію. Сей нещасливий план показує лиш, як зле стоять справи, коли люде кидаються
просто в огонь”. Далі О. Лотоцький просить не розривати стосунків із
Б. Грінченком і К°: “Перш за все Ви тут – на моє переконання багато
переоцінюєте в лихий бік; до Вас особисто нема такого відношення як
Ви уявляєте. Крім того се власне єдина літературно-робоча кампанія,
без помочи якої обійтися буде трудно, коли навіть можливо. Треба зна-
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йти з ними [компроміс], бо старі – і лукаві, і ледачі – оставлять Вас на
слизькому!”16.
О. Лотоцький нараджував до злуки “Нової Громади” з “Літературно-науковим вістником” (далі – “ЛНВ”) М. Грушевського. Він відзначав
слабкий господарський бік справи ведення газети. Вважав, що далі нового року газета не проживе, відзначав хистке становище “Громадської
Думки” з боку цензури. З точки зору літературного матеріалу “Нова
Громада”, на думку О. Лотоцького, краща за газету. Але матеріально ні
вона, ні журнал не можуть утримати пишучу братію. На літературних
хлібах міг існувати лише С. Єфремов. О. Лотоцький вважав, що галичани на таких зарплатних умовах у цих виданнях не змогли б працювати,
хоча й погоджувався з бажаністю тимчасового приїзду когось із них.
О. Лотоцький схилявся перед героїчною працею С. Єфремова: “Тепер все робить Сергій – сидить на двох редакціях, пише не менш як
по три статті на день і не знати чи на довго його стане. Грінченко держиться осторонь, одиноко, активної ролі майже не бере, хіба що в товаристві “Просвіта”. Пише лише після особистих замовлень”17. Видно,
як О. Лотоцький намагається відокремити С. Єфремова від компанії
Б. Грінченка, яких М. Грушевський залучав в одну групу.
Пізніше О. Лотоцький знову відраджує М. Грушевського
з’ясовувати стосунки з Б. Грінченком. До останнього він не мав особливих сентиментів, але дуже цінував і любив С. Єфремова, який скоріше стояв у конфлікті “М. Грушевський – Б. Грінченко” на стороні Бориса Дмитровича. В кінці листопада 1905 р. і на початку грудня 1906 р.
Олександр Гнатович, запрошуючи історика взяти участь у святкуванні
літературного ювілею Б. Грінченка, писав: “З Грінченком все ж таки
на бійку – дуже було б мені прикро – коли б у Вас завелося. Для коректності може б дали і статейку для збірника, що лаштується йому з
приводу 25-ліття. По щирості – мені жалко його: се жертва своєї нещасної вдачі”18. О. Лотоцький мав м’якшу за М. Грушевського вдачу,
сподівався на можливість компромісу, якого абсолютно не готові були
шукати М. Грушевський і Б. Грінченко.
М. Грушевський вважав, що О. Лотоцький саме та людина, яка допоможе з усталенням редакції “ЛНВ” і зможе бути правою рукою у
редагуванні “Ради”. Напевно, коли б Олександр Гнатович погодився
переїхати восени 1906 р. до Києва, саме його кандидатура, а не Ф. Матушевського, розглядалася б на посаду головного редактора “Ради”.
21 жовтня 1906 р. приходить лист Є. Чикаленка із закликом їхати
до Києва на нараду. “Є се знак краху Грінченкової кампанії, – констатує М. Грушевський,– але не весело братися до направи так сильно
попсованої ситуації. Принаймні хоч би оден був там певний і щирий –
якби Лотоцький пішов”19. Великі надії на літературну допомогу історик
покладав на О. Лотоцького. Сподівався, що той повернеться до Києва
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і до переїзду М. Грушевського очолить його представництво в українській столиці. Але, через фінансові причини, Олександр Гнатович не
міг із родиною полишити Петербург.

О. Лотоцький поміж Русовими і М. Грушевським
Що ж до інших діячів, які складали суспільний простір російської
столиці, то з ними львівський професор мав проблему, подібну до тієї,
з якою він стикнувся у 1905–1907 рр. у Києві. Переважна більшість
людей не були політичними українцями, залишалися українофілами.
Петербург мав так само своїх науменків і лазаревських, з якими треба було витримати баталії і одержати моральне право на кермування
петербурзькими українцями в сенсі здобуття соборності та політизації
українського руху та досягнення перемоги ідеї культурної окремішності від Росії.
Найбільший спротив М. Грушевському довелося на петербурзькій
ниві вести з родиною Русових – Олександром і Софією, які, опинившись у місті на Неві, стали центром поляризації для всіх осіб українського походження. О. Русов належав до покоління Ореста Левицького,
і, попри його більш рішучий і сміливий характер, все ж був ментально
близьким до попереднього покоління діячів із подвійною національною
самоідентифікацією.
Про становище О. і С. Русових у Петербурзі О. Лотоцький писав у
листі за травень 1906 р. до М. Грушевського так: “Вони (Русови – І. Г.)
оживили тут українське життя, внесли нову живу течію, розігнавши з
громади псевдо українські елементи. Але разом з тим вони, – особливо
вона, – внесли в тутешні відносини принципи цілковитого “преклонения и поклонения”, що не переносить ніякої незгоди і через примхи
особистої образи приносить саме діло на жертву особистих рахунків.
Мені довелося зазнати з того великих прикростей. Бувало, що я примушений був ухилятися від милої справи, бо справді не можна було
переносити тої атмосфери особистого чаду […]. Русова, не знаю через
які причини, має до Вас почуття мало не вороже; а може довести до
відносин, що може викликати глибоке обурення на діловому грунті”20.
Лист цей привернув увагу М. Грушевського, і він відзначив у
щоденнику неприхильний настрій Русових. У десятих числах травня
1906 р. історик прибув до Петербурга, де його зустріли загалом привітно, а Русови – прохолодно21. У Петербурзі М. Грушевський пробув
майже місяць і перед від’їздом його проводжали в українському клубі
Петербурга. У промові О. Русова слова звучали двозначно: “А тепер от
там (у Галичині. – І. Г.) з’явився чоловік, не знати наш чи їх, що багато
зробив їм і нам”22.
О. Русов намагався провадити самостійну політику від Львова, покладаючись на власну громадську харизму. Йому належала ідея вида-
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ти популярного характеру книжку “История Малороссии в очерках”.
У ній планувалося 12 глав, які мали писати різні автори: про мову –
А. Кримський, минуле – В. Доманицький, соціально-економічний розвиток – О. Русов, політичні, побутові та релігійні погляди, поезію і
мистецтво – В. Лесевич, українську літературу та цензуру – С. Єфремов, школу – Б. Грінченко, український рух ХІХ ст. – О. Русов, сучасне становище національної справи у Галичині – М. Славінський,
ставлення російського і польського суспільств до українського руху –
О. Лотоцький, сучасне становище, мету і майбутнє українського питання – П. Стебницький. М. Грушевському відводилася не просто скромна
роль, а функція статиста. З 30-ти запланованих друкованих аркушів на
нього припадало лише 1,5 аркуша тексту. Дивно, що історію України мав виписати В. Доманицький, який був співробітником, до певної
міри учнем М. Грушевського в НТШ; про українську політичну свідомість – людина, яка щойно перед тим обрала з російської українську
ідентичність. Сучасний політичний рух у Галичині доручили писати
М. Славінському, який дуже мало в тому орієнтувався. Очевидним
нонсенсом виглядає, що мету і завдання українського руху мала виписувати не людина, яка ним фактично керувала, а П. Стебницький, який
в ньому відігравав помітну, але скромну роль. Очевидно, що усі зазначені вище теми логічно мав би писати М. Грушевський, який їх уже
науково виписав у багатотомній “Історії України-Руси” та “Очерках
истории украинского народа”. “Очерки…” вийшли саме напередодні
задуманої книги О. Русова.
О. Русов у листі до М. Грушевського запрошував до участі в проекті, який мав бути закінчений і доведений до книги ще восени 1905 р.23
Реакція М. Грушевського була різкою. В щоденнику він говорить про
наостанок залишений “загумінок”, який лише формально зазначає
участь історика в цьому проекті. В листі він коротко відповів, що не
має часу писати якісь статті, що не мають певного загального плану
книжки. О. Русов не заспокоївся, а просив дати не оригінальну статтю,
а варіант статті, друкованої в журналі “Сын Отечества”, лише трохи
довшу за обсягом24.
М. Грушевський відчув у цьому листі нерозуміння не лише О. Русовим, але й українським громадянством Петербурга й Києва (більшість
авторів були киянами) тієї всеукраїнської місії, яку саме зараз він виконував. О. Русов навіть термінологію вживав ще попереднього періоду
українського руху, пишучи не про українську, а “малорусскую” мову
і літературу. В самій книзі не відчувався органічний підхід. До того ж
М. Грушевський вже видав “Очерки истории украинского народа”, де
на концептуальному рівні був виписаний і розділ про український рух
ХІХ ст. на Великій Україні й в Галичині та продумана й викладена
мета української справи. Книга О. Русова для М. Грушевського вигля-
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дала конкуренцією його “Очеркам…”. І, очевидно, так воно і було.
Цікаво, що таких нюансів не відчув О. Лотоцький, а можливо він
був зацікавлений у збереженні рівних взаємин з Русовими. Здається,
що не без їхньої намови був написаний лист М. Грушевському, де спеціально порушувалася тема цієї статті, від якої історик уже раз відмовився. Він нагадував М. Грушевському про збірник О. Русова в листі
без дати (очевидно квітень 1905 р.). Олександр Гнатович закликав подати таку статтю, бо її легко М. Грушевському написати “за чаєм”25.
Про цю статтю О. Лотоцький нагадував кілька разів, навіть пропонував
передрукувати туди відповідний розділ з “Очерка истории украинского
народа”. М. Грушевський стояв на своєму і цікаво, що такий збірник
О. Русова так і не з’явився друком. Все ж таки на 1905–1907 рр. жодна
всеукраїнська ініціатива не могла відбутися без схвалення М. Грушевським.
Відносини М. Грушевського з багатьма українцями Петербурга
складалися непросто. Г. Житецький написав частково критичну рецензію на томи “Історії України-Руси”. Видали у Петербурзі і праці з історії “Малоросії” Олександри Єфименко, написані із культурницьких
позицій і без урахування державно-політичного чинника. Вона, а не
М. Грушевський, була висунута на премію “Киевской старини”. І за
цією акцією стояв В. Науменко. Отже, вплив Старої Громади із Києва
на петербуржців-українців був досить відчутний.
Уся українська політична акція в російській столиці робилася через О. Лотоцького. З П. Стебницьким у М. Грушевського не склалося
таких душевних і теплих взаємин, як із Олександром Гнатовичем. У
своїх спогадах О. Лотоцький писав: “Близьке ідейне співробітництво
навіть на віддаленню, за засадничої єдності поглядів, приводило нас
до думки доконати локальної близькості сього співробітництва. Ще на
студентській лаві запалився я думкою перенестися по закінченню школи в Галичину, й там провадити працю під проводом Грушевського”26.
Приїжджаючи до Петербурга, М. Грушевський завжди спинявся
у О. Лотоцького. Цей приїзд надзвичайно пожвавлював петербурзьке
життя. “З його приїздом, – писав О. Лотоцький у споминах, – телефон
у моїм помешканні не переставав працювати. То Михайло Сергійович
з кимсь чи хтось з ним умовлялися щодо побачень, праці, друків і т. ін.
Мав він діло з людьми найрізнороднішими – і світу наукового, і політичного і з своїми , і з чужими, і з старшими і з молоддю, з якою він
завше спільний ґрунт знаходив, і в справах громадських, і особистих.
Він не жив, а горів, і се не тимчасовий був спосіб його життя, а постійний. До такого способу життя були пристосовані всі його звички.
Вставав він рано і зараз сідав за працю – за писання. Бувши дуже короткозорим, міг писати, коли очі близькі були до паперу, – отже спеціально тримали ми для нього низький стільчик дитячий, на якому й
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сидів він, працюючи перед бюрком. До сніданку – десь о годині 9-ій
– на бюрку вже лежала купка списаних листочків, здебільшого стаття,
про яку він умовлявся напередодні з тим чи іншим органом преси або
науковим видавництвом. Затим телефони, чи хтось до нього, чи він кудись. Поміж численними побаченнями встигав побувати в бібліотеці,
використати книгу, якої не міг знайти в іншому місті, списати чи скоригувати якийсь архівальний документ до біжучої праці. Використати
його самого можна було хіба за сніданком або вже увечері, по зборах
у нас чи коли повертався з якихось зборів, тоді, поза діловими оповіданнями про наслідки свого рухливого дня розсипав іскри добродушного
чи їдкого гумору. Але кілька вечорів таки проводили ми разом, без
сторонньої перешкоди, і ті вечори давали матеріалу на рік для всякої
праці та нашого з ним листування. Не одно кіло листів його залишилося в мойому архіві петербурзькому – а писав він, розуміється, не про
погоду у Львові чи в Києві”27.
У підсумку так високохудожньо й патетично оцінював О. Лотоцький діяльність М. Грушевського у Петербурзі: “Наче сніп проміння падав тоді на наше життя. Бо в тій людині з утлим тілом душа була така
многогранна, з таким невичерпним джерелом ініціативи й енергії, так
перейнята святим несопокоєм, що життьової її сили вистарчило б не на
одного чоловіка”28.

“Украинский вестник” – спільний проект О. Лотоцького,
П. Стебницького, М. Славінського і М. Грушевського
У травні 1906 р. М. Грушевський приїжджав до Петербурга для того,
щоб запустити проект загальноукраїнського рівня – видання журналу
“Украинский Вестник” (далі – “УВ”). У листі, де звучав заклик, О. Лотоцький писав: “Приїзд Ваш – очевидно жертва […] декого “смущала”:
чи можемо вимагати її – се накладає моральну відповідальність… Але
заспокоює тут те, що Ви робили те з власної ініціативи – і жертву ту
з подякою лиш можемо прийняти”29. О. Лотоцький повідомляв, що редактором обрано М. Славінського, але він більше корисний саме як
редактор, а не публіцист. До редакційного комітету ввійшли Ф. Вовк,
О. і С. Русови, П. Стебницький і О. Лотоцький. Писати статті обіцяли
І. Лучицький, І. Бодуен де Куртене, М. Ковалевський та Д. ОвсяникоКуликовський. Але, на думку О. Лотоцького, “ми взяли тягар не по
своїх ногах”, а тому й приїзд М. Грушевського всі визнавали дуже потрібним і корисним. Головне, що міг дати М. Грушевський – політичний досвід, якого всім бракувало.
“УВ” мислився як тижневик. Було зібрано 1 тис. крб, яких мало
вистачити на 8 номерів. Тобто, на 2 місяці. Один номер планувався обсягом у 4 друкованих аркуші. Гонорарів платити не збиралися, тільки
редакторові. “УВ” мав бути органом української парламентської групи.
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Українська фракція мала висловити в Думі ідею української автономії.
Видавати тижневик мав Михайло Пирожков, який свого часу відмовився друкувати “Очерк истории украинского народа” М. Грушевського.
Хоча грошей було на два, але О. Лотоцький сподівався три місяці видавати газету. Перше число мало з’явитися між 14–21 травня 1906 р.
М. Грушевський намагався зберегти “УВ” як загальноукраїнський
орган у російській столиці, видання, яке є до певної міри доповненням
до “ЛНВ”, на відміну від “Нової громади”. Тому він на зборах триумвірату керманичів соборницької акції (М. Грушевський, Є. Чикаленко,
В. Леонтович) наполягав по трьох місяцях виходу “УВ” виділити ще на
його утримання необхідних 2 тис. крб.30
На початку жовтня О. Лотоцький повідомляв М. Грушевського, що
доведе видання “УВ” до кінця 1906 р., уже як його головний редактор
(М. Славінський залишив цю посаду – І. Г.). Просив підтримки видання
статтями. М. Грушевський зазначив у щоденнику, що не зігріває вже
це його до участи31. Між тим Олександр Гнатович замовив уже пару
десятків статей: М. Кареєву (автономія), Д. Овсянико-Куликовському
(ідеологія національностей), В. Доманицькому (риси української історії, політичні рухи), О. Грушевському (1880-ті – 1890-ті роки), С. Єфремову та Ф. Матушевському (про радикально-демократичну партію),
М. Лозинському (галицькі партії), Ф. Вовку (етнографічний тип українця), С. Єфремову та Д. Дорошенку (історія літератури), І. Франку
(галицька література), В. Дорошенку (українська преса), С. Русовій
(театр), О. Кошицю (музика), О. Шахматову (українська мова). Впадає
в око, що низка людей і тем співпадає зі збірником О. Русова 1905 р.
Позаяк останній не вийшов, то чи не використав О. Лотоцький його матеріали для “УВ”? М. Грушевському пропонувалася тема з українськопольських взаємин. Але остаточний вибір залишався за професором.

Співробітництво політичне на рівні Державної Думи
О. Лотоцький порадив М. Грушевському у Петербурзі шукати контактів із лідерами кадетів. Цей альянс професор сприйняв спочатку негативно. Але Олександр Гнатович переконував, що це єдина сила в суспільстві Росії, здатна підтримати українські конституційні домагання.
“Не знаю, чого Ви власне проти конституційно-демократичної партії?
Хоч вона вийшла із з’їзду земських діячів, але то зовсім окремі речі.
Власне від самої тої партії прикростей не було,– коли не лічити особистих рис Мілюкова. А врешті – ні до чого більше пристати нам в
Петербурзі не можна. Лівіші партії зараз, можна сказати, не існують, а
вже правіше йти ніяким чином не можна”32.
Кадети виявилися єдиною інтелігентською партією, яка готова
була прийняти і вислухати українські домагання. Самостійно українських сил було мало, і більшого можна було досягти лише з середини
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кадетської партії. Сам О. Лотоцький мав добрі відносини з головними діячами партії П. Мілюковим, О. Шахматовим та ін. Далі в своєму березневому листі за 1906 р. він писав: “У Петербурзі єсть досить
українців, яких можна було б згромадити в якісь одній прогресивній
платформі; думається пристати до конституційно-демократичної партії,
бо хоч вона й задосить уміркована, але найбільш яскраво ставить на
своїм прапорі національну автономію. На якусь самостійну українську
партію в Петербурзі пороху не вистачить”33.
Із приводу вироблення тактики української групи депутатів Державної Думи збирався у Києві 22–23 квітня 1907 р. з’їзд Радикально-Демократичної партії. М. Грушевський волів утворення окремої української
групи (не йти на “опортунізм”), щоб триматися свого національного
інтересу, а не розчинятися в діяльності кадетів. У щоденнику він відзначив, що більшість його не підтримала34.
О. Лотоцький намагався протверезити сподівання М. Грушевського, оскільки сумнівався в реальності творення самостійної національної
української групи в Державній Думі. Він писав М. Грушевському: “Ви
не уявляєте собі ясно тутешньої ситуації. Ви ще не полишаєте думки
про можливість якоїсь національної групи групіровки в Думі. Се не
можливо, а коли б було можливо, то цілком непотрібно, бо прогресивну українську групу права Дума щоразу валила б, а консервативної Ви
самі не хочете. Таким чином усякі національні пропозиції в думі можуть проводити лише “диким способом”,– між партійними заходами.
Проекти мусять писатися без жадної політичної окраски: потреба націоналізації школи повинна мотивуватися самими педагогічними основами, потреба кафедр – ріжними науковими та іншими вимаганнями…
І в обороні того виступатимуть однаково прогресивні і консервативні
елементи. Таким чином поступова честь українства не буде заплямована, – принаймні, й нема другого способу й невинність соблюсти, й
капітал приобрести”35. Далі О. Лотоцький пропонував робити тактичну
ставку не на радикальні партії в Думі, а на консервативні, може навіть
правого забарвлення, і наводив приклад польських політиків. “Перед
поляками вони (російські політики кадетського спрямування та їхні
друковані органи – І. Г.) падають до ног, – писав О. Лотоцький, – є то
консервативна сила, що може їм лиха наробити; а на українство вони
дивляться як на вірного прихвосня свого, що не посміє і не зможе їм
нашкодити. Один тут чоловічок подав у “Товариш” дві заміточки про
українські кафедри, поніс і третю. “Что это все Вы про Украину да
Украину? Ведь это наконец надоедает”, – кажуть йому. “А що Ви все
про Польщу пишете?” “А Польша это другое дело”36. Олександр Гнатович волів мати справу з національного характеру партіями (радше
консерваторами), ніж лівими (есдеками різних відтінків). У цьому ж
листі він писав М. Грушевському: “Я не опортуніст, але разом не хочу
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плазувати ні перед якими богами “себе на уме”. Скажу навіть більше, –
що коли б довелося мені вибірати між опінією російської радикальщини і реальними українськими інтересами, я не вагаючись пішов би на
останнє. Ех, Михайле Сергійовичу, коли не були б ми такими безнадійними ідеалістами, а робили так як се роблять розумні братии – Polac’и,
то вже мали б ми досить і честі, і сили! А то зараз і честь наша – то
невинність тої красуні, що на неї ніхто не поласиться!”37.
О. Лотоцький був зв’язуючою ланкою між М. Грушевським та редакцією енциклопедії “Украинский народ в его прошлом и настоящем”.
Власне сама ідея енциклопедії визріла вперше, схоже, в голові Олександра Гнатовича. Він перемовлявся з редакцією енциклопедичного
словника Гранат, знаходив відповідні кадри для очолювання необхідних редакцій енциклопедії, підтримував тісні контакти з професурою:
О. Шахматовим, М. Ковалевським, Ф. Вовком та ін., листувався з киянами (С. Єфремов) та львів’янами. Тема створення цієї енциклопедії як
спільного проекту передусім О. Лотоцького та М. Грушевського – тема
окремого студіювання. Цьому проекту цілий розділ відведено в споминах О. Лотоцького.
О. Лотоцький допомагав М. Грушевському в справі одержання на
НТШ грошей заповіту О. Кониського. Вони спільно боролися у ділі знесення заборон на українське слово, т. зв. Емського указу 1876 р. О. Лотоцький був неперевершеним популяризатором української справи. Він
був співавтором, разом із П. Стебницьким, знаменитого “Украинского
вопроса”. І М. Грушевський був одним із дорадників у цьому проекті.
О. Лотоцький був причетний до друку першої біблії сучасною українською мовою та творів Т. Шевченка. А це дуже цікавило і М. Грушевського. Натомість Михайло Сергійович протегував О. Лотоцькому
в його церковно-історичній науковій праці. В “Записках НТШ” були
надруковані перші дослідницькі праці О. Лотоцького, які передували
його знаменитій “Автокефалії”.
О. Лотоцький у 1890-х роках, відчуваючи засадничу ідейну близькість з М. Грушевським, планував після закінчення духовної школи перенестися на працю в Галичину, але важкі відносини галицького громадянства з М. Грушевським розхолодили його намір38.
У 1917 р. між О. Лотоцьким і М. Грушевським стався розрив. О. Лотоцький зберігав позицію Товариства Українських Поступовців (ТУП) і
продовжував свою дореволюційну належність до Української демократично-радикальної партії/Української партії соціалістів-федералістів
(УРДП/УПСФ). М. Грушевський “полівів”, пішовши до українських
есерів, зіпсувавши стосунки із своїми товаришами Є. Чикаленком,
С. Єфремовим, О. Лотоцьким та ін. Про зміну настроїв М. Грушевського, метаморфозу його поглядів Олександр Гнатович писав так: “На мою
думку, – вже теперішню, – по довгій перерві часу, коли він відогравав
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велику провідну ролю в Галичині та по переживаннях у понижуючих
обставинах заслання, зароджувалися вже в ньому ті хворобливі настрої,
які все більше штовхали його на шлях демагогії, проводили до вчинків,
ніяк не оправданих у людини такого глибокого розуму, та врешті привели до того банкрутства, що суть його ледве чий сам він не зрозумів
нарешті. Мої стики з Грушевським у дальшому послідовно приводили
мене саме до такого висліду”39.
Не варто сьогодні намагатися шукати правого в оцінках політичної
діяльності в часах Української революції. Очевидно, ті перспективи політичні, які собі вибудовував М. Грушевський, мали, на його погляд,
можливість на здійснення. Для нас важливішим сьогодні є реконструкція діяльності ключових діячів національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., їх візій суспільного життя, продукування
ними провідних ідей для стратегій українського руху модерного часу.
І Михайло Грушевський, і Олександр Лотоцький були такими ключовими фігурами національного життя. Сподіваємося, що їхній епістолярний спадок, який незабаром буде надрукований, дозволить значно
об’ємніше уявити громадсько-політичні процеси в тодішній Україні.
Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (покажчик до ф. №1235
у ЦДІА України, м. Київ [упорядник І. Гирич]. Київ: ІУАД, 1996. С. 47.
2
Швидкий В. П. Олександр Лотоцький: учений, громадський діяч, політик (1890 – 1930-ті рр.). Київ: Ін-т історії України НАН України, 2002. 366 с.
3
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is, above all, about the part of both leaders in the politicization of the Ukrainian
Movement in the Russian Ukraine, making tasks for the Ukrainian ambassadors of
the State Duma and so on.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД
НАУКОВОГО ДИСКУРСУ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ ЕТНОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
Розглянуто процес трансформації теоретичних поглядів і методології
М. C. Грушевського в результаті залучення гносеологічних можливостей етнології та соціальної антропології. Зокрема, акцентовано увагу на розширенні
предметного поля історичних досліджень ученого, застосуванні ним міждисциплінарного підходу, виявленні законів соціального розвитку, розумінні феномену влади та держави, теорії етногенезу українців, соціологічному тлумаченні народу як об’єкта наукових студій.
Ключові слова: М. С. Грушевський; етнологія; соціальна антропологія;
теорія історичного процесу; методологія.

У перші десятиліття ХХ ст., коли відбувалося становлення етнології та соціальної антропології як нових наукових галузей, саме
М. С. Грушевський відіграв важливу роль у впровадженні теоретичних
засад цих дисциплін в український інтелектуальний простір, тим самим збагативши методологічну основу власних студій і національної
історичної науки в цілому. Маємо розвинену історіографічну традицію
дослідження теоретично-методологічної спадщини М. Грушевського, сформовану працями О. Пріцака, І. Витановича, Л. Винара, Л. Зашкільняка, В. Тельвака, О. Яся та ін. дослідників. Але етнологічний та
соціологічний аспекти методології великого історика, як правило, розглядаються побіжно. Отже, мета запропонованої статті – з’ясувати, як
новаційний потенціал етнології та соціальної антропології вплинув на
трансформацію теоретичного оснащення дослідної лабораторії М. Грушевського.
Варто розпочати з констатації того, що Михайло Грушевський застосовував дещо відмінний підхід до власне етнографічних досліджень,
ніж більшість українських істориків XIX ст. Етнографічні студії не
посідали такої питомої ваги в його науковому доробку, як скажімо,
у М. Костомарова, П. Куліша чи Д. Яворницького. Звернення до етнології, на його думку, мало бути суттєвим доповненням до розгляду
суто історичних студій, опертих на писемні джерела. Етнологічні зацікавлення сприймалися вченим, передовсім, як можливість розширення
* Масненко Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор,
в. о. завідувача кафедри історії України Черкаського національного універ
ситету імені Богдана Хмельницького.
© В. В. Масненко, 2016

36

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

предметної бази історичних студій. Водночас Михайло Грушевський
погоджувався з тезою М. Костомарова: “Для того, щоб бути істориком
і етнографом, потрібно, щоб і той, і інший мали головним науковим
предметом своїм духовну суть народного життя, щоб відкриття в сферах даних наук були підведені під розуміння народного духу”1.
В очах М. Грушевського позиція М. Костомарова виглядала як
справжній революційний крок. Розглядаючи його етнографічну спадщину, він приходить до висновку, що “проголошення етнографії серйозним помічником історії, а пам’яток народної поезії – дорогоцінним
історичним матеріалом було дуже серйозною не тільки науковою, але
й громадською заслугою”2. Пояснюється це тим, що тривалий час представники офіційної науки не визнавали етнографію, вважаючи заняття
нею несерйозним ділом. Крім того, тут діяв і певний соціальний фактор – небажане для офіціозу “соціально-революційне значення народознавчого досліду”, який імпліцитно містив наукові вартості, відмінні
від державно-охоронних. У результаті, як підмітив М. Грушевський:
“Як помічник і співробітник історика етнограф дістав науковий авторитет, етнографія ставала наукою. А з тим і народницький підхід (виділено нами – В. М.) народознавства одержував певну санкцію”. Остання
думка досить важлива з огляду інтерпретації народницької належності
самого М. Грушевського і його подальшої еволюції.
Зрештою Михайло Сергійович цілком солідаризується з народознавчим кредо М. Костомарова і висловлює власне бачення цієї проблеми: “Як бачимо концепція ясна: обов’язковий союз історії з етнографією – співробітництво, від якого історик не сміє ухилятись, накладає
на нього завдання вивчати нарід, досліджувати його переживання, його
вимоги, що він ставить в сфері публічного і політичного життя. Етнографія як співробітниця і помічниця має улекшити історикові сю путь
до народних переживань, настроїв, бажань і жалів. Вона – речниця народних потреб і вимог, що переказує їх історикові. Працюючи під протекторатом історії, як її помічниця, вона повинна її зв’язувати з масами, їх потребами і домаганнями. На ній лежить революційне завдання
історії”3.
Важливо зазначити, що етнологічна складова присутня й у найфундаментальнішій праці дослідника – “Історія України-Руси.” Ще у
вступних замітках до першого тому він говорить про формування нової
методологічної ситуації в історичних дослідженнях, яка стала реальністю саме завдяки використанню етнологічного циклу дисциплін. Це
одразу розширило хронологічний обрій історичних подій, вивівши зі
своєрідного полону “письменних звісток”. “Тепер молоді науки, – переконував читача М. Грушевський, – передісторична археолоґія чи археолоґічна етнолоґія з антрополоґією і порівняною соціолоґією, з одного боку, й порівняне язикознавство (ґльотіка) та фолькльор з другого,
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розширили науковий обрій далеко поза границі письменних звісток”4.
У тексті “Історії України-Руси” цей важливий принцип використання
допоміжних наук був послідовно дотриманий. Хоча, цілком зрозуміло,
далеко нерівномірно у різних томах праці.
Пізніше, 1927 р., розглядаючи загальний розвиток українознавства,
М. Грушевський зауважив, що саме використання допоміжних дисциплін надало з кінцем XIX ст. українській науці “зовсім нову фізіономію”. Так, у статті про значення “Малоросійських пісень” М. Максимовича він підкреслив: “Використання помічних наук, як палеетнологія,
глотика, порівняна етнологія і соціологія, – відкривало безмежні перспективи поглибленню і поширенню історичного досліду”5. Цілком
очевидно, що сам Михайло Сергійович вже не мислив себе поза цим
новим науковим досвідом.
Зацікавленість М. Грушевського етнологічними дослідженнями супроводжується посиленням в його науковому дискурсі соціологічного
начала. Післяреволюційний період його наукової творчості характеризується зростанням уваги до теоретичних аспектів дослідження історичного процесу. І це закономірно, оскільки вчений намагався посилити теоретичне обґрунтування своєї історичної концепції, здійснити
певні корективи у тій її частині, яка не витримала перевіркою часом.
Дослідника найбільше турбують проблеми початкового етапу розвитку
українського народу, його державності, співвідношення громадськонародного та державного ладу. Невдоволення дотеперішнім рівнем
їхнього висвітлення у власних працях підштовхнуло М. Грушевського до серйозних соціологічних досліджень. На це, свого часу, звернув
увагу І. Витанович. “Потреба доповнити початки української історії й
потреба соціологічного поглиблення студій над українською історією
взагалі, потреба перевірити своє методологічне становище й історіософію, – так він оцінював тодішній інтелектуальний стан М. Грушевського, – звертають його увагу на соціологічні студії, що пішли значно
вперед в західньо-европейській науці та й соціяльні рухи останніх літ
збагатили його досвідом”6.
У найповнішому вигляді теоретичні узагальнення М. Грушевського
цього часу викладені у відомій праці “Початки громадянства (генетична соціологія)”, виданій 1921 р. У межах нашої теми зупинимося лише
на тих аспектах авторського розмислу, які безпосередньо стосуються
окреслення теоретичного підґрунтя його історичної концепції.
Перш за все, необхідно чітко з’ясувати, що розумів дослідник під
поняттям “соціологія”, а саме тієї її частини, яку він визначає як генетична соціологія, або динамічна, історична соціологія. На його думку,
ця наука є найбільш універсальною та інтернаціональною, найбільш
соціально виховуючою з усіх дисциплін. Предметом студіювання є
початки соціальної організації людства, відображенні як у історичних
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джерелах (давніх літературних пам’ятках), так і передісторичних – етнологічних матеріалах, які засвідчують соціальні явища у пережитковій
формі. Надалі він вдається до порівняння генетичної соціології з філософією історії. Перша мислилася як така, що виконує вступні розвідки до другої. Проте він бачить глибоку відмінність новішої соціології
від старої ідеалістичної філософії історії за духом і змістом аналітичних підходів. Таким чином, для М. Грушевського генетична соціологія
фактично слугувала раціоналістичним відповідником філософії історії,
оскільки вона “узагальнює явища історії людства, шукаючи в ній певних загальних прикмет, більш або менше спільних всьому людству”7.
Це – принципово важливе спостереження, яке дозволяє вести мову про
загальні концептуальні підходи науковця у дослідженні історичного
процесу, виходячи з його соціологічної теорії.
Одним із принципово важливих питань є ставлення М. Грушевського до можливості виявлення законів соціального розвитку. У цьому сенсі він відмовляється від крайнього детермінізму, якої б природи
він не був (економічної, біологічної чи психологічної). Складність виведення соціальних законів, на його погляд, викликана тим, що вони
мусять враховувати елементи свідомої волі та морального обов’язку.
Тому Михайло Сергійович лишився при переконанні: “Скільки б не
уставлялась ся таких “соціяльних законів” в абстракції, в якійсь альґебраічній формулі, все таке в реальних обставинах житя, в неустанній
проґресії складности і скомплікованости його факторів завсігди буде
зіставати ся сумнів: чи всі дані, які беруть участь в данім соціальнім
моменті, дійсно взяті на рахунок?”8. Для подолання цієї серйозної методологічної проблеми М. Грушевський пропонує вести мову лише про
типові явища, певні загальні напрями та тенденції людського життя.
Саме вони надають усьому соціальному процесові “т о й р і т м, т у
з а г а л ь н і с т ь, котра рішучо виводить соціолоґію за рамки чисто
описових завдань і робить її теж дїйсно наукою про певні з а г а л ь н і і
постійні тенденції і форми соціального розвитку”
(виділено М. Грушевським)9. Таким чином історична закономірність
зводилась до визнання концепції певного ритму постійної соціальної
еволюції людства. М. Грушевський навіть чітко визначив основу цього розвитку – неустанну конкуренцію індивідуалізму і класовості до
колективізму і солідарності. Саме їхнє чергування і визначало поступ
людства. Цікаво, що сучасну для себе епоху, особливо після світових
революційних потрясінь, історик вважав поворотом від класовості до
колективізму і солідарності. У цьому вбачається прозорий натяк на
можливість побудови ідеального суспільства, яке М. Грушевський уявляв як суспільство соціальної справедливості.
Наступним аспектом, важливим для розуміння теоретичних поглядів М. Грушевського, є його оцінка одиничності чи множинності
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історичного процесу. У цьому аспекті, як практично у всіх складних
концептуальних питаннях, історик намагався йти шляхом компромісу.
На наш погляд, взагалі можна вважати характерною особливістю Грушевського-науковця його намагання уникати крайнощів у оціночних
судженнях, спроби знайти modus vivendi – найбільш виважений шлях у
вирішенні тієї чи іншої наукової проблеми. Такий підхід не був якимось
угодовством, швидше – навпаки, у такий спосіб Михайло Сергійович
намагався послідовно обстоювати власні дослідницькі принципи. Так і
у випадку щодо дискусії моністів та плюралістів він намагався досягти
примирення шляхом використання поняття “подібності” або “типовості” історичних соціальних явищ.
Визнаючи раціональність аргументів моногеністів щодо відсутності глибокої різниці в початкових формах соціального життя (власне
йдеться про виникнення людства як такого), М. Грушевський все ж переконаний: “Не можна з катеґоричністю говорити про єдиний і тотожний початок соціального людського житя, а тільки про приблизно-подіб
ний (виділено нами – В. М.)”10. Далі дослідник фактично погоджується
із судженнями В. Вундта стосовно паралельних, незалежних одна від
одної, появ інновацій у психологічній та соціальній сферах людського життя. У такому контексті можна пристати до думки, висловленої
свого часу В. Щербаківським, який вважав М. Грушевського головним
представником в Україні того напрямку соціології, який прийнято було
називати вченням “про елементарні ідеї”. Тому, незважаючи на критику В. Вундта, Михайло Сергійович фактично сприймав його схему
розвитку11. Справді, М. Грушевський поширює дію помічених вище,
незалежних явищ і на сферу техніки, припускаючи можливість появи
повторних паралельних винаходів. Тим самим ставиться під серйозний
сумнів ідея монізму – єдності людства. Свої міркування дослідник завершує більш пом’якшеною констатацією. Він приходить до висновку,
що всі соціальні явища, які зустрічаються у різних кінцях землі “в величезній більшости своїй являють ся явищами самостійними, які показують, що соціяльне житє людства розвивало ся в формах, я к і м а л и
м і ж с о б о ю б о г а т о п о д і б н о г о ”(виділено М. Грушевським)12.
Наступною важливою теоретичною проблемою, на якій варто зупинити нашу увагу, є розгляд М. Грушевським феномену влади та
держави. Це дозволяє посутнісно окреслити ту частину його історичної концепції, яка стосується проявів державного життя українського народу. Такий підхід, крім того, дає можливість зняти, принаймні
бодай частково, закиди на адресу історика відносно ігнорування ним
державницьких аспектів історичного процесу. М. Грушевський виділяє шість джерел походження авторитету влади: старшинство фізичне,
старшинство у роді, особливі організаційні здібності, природжена, Богом дана сила, Богоугодність, підтверджена релігійними церемоніями
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та багатство. Йдеться про висновки, до певної міри, паралельні думкам
М. Вебера. Виходячи з того, що аналогічні джерела авторитету можуть
рівнозначно дати початок і індивідуальній, і колективній владі, Грушевський заперечує можливість встановлення будь-якої продуктивної
схеми розвитку та зміни форм державного правління.
Стосовно самої держави або ширше – державного ладу, М. Грушевський рішуче заперечує протиставлення життя політичного державного та передполітичного родоплемінного. Тут можна цілком погодитися зі спостереженням І. Витановича, що М. Грушевський схилявся
до думки тих соціологів, які твердили про відсутність бездержавного
життя людини взагалі13. На його переконання, з переходом людства до
племінного устрою з’являються всі ознаки, прикмети держави, оскільки “ті функції, які сповняє держава, і ті добра, які вона обіцяє своїм
підданим, забезпечує також племя і його складова частина рід своїм
членам, – тільки виконує їх иншими методами й иньшими засобами”.
Тому то й “не можна скільки небудь різко відмежувати родово-племінну орґанізацію від істотного понятя держави”14. Таким чином, Грушевський воліє вести мову про існування родоплемінного державного ладу та родоплемінної держави. На нашу думку, у цій теоретичній
новації можна вбачати чергову спробу полагодження давньої методологічної суперечності, з якою він зіткнувся вже на початку своєї науково-дослідної діяльності. Йдеться про конфлікт княжо-дружинного
й громадсько-народного ладу, який опредмечувався у відомій проблемі
“татарських людей”, що відкинули владу власного князя на користь завойовників. Вказана проблема, здавалось, відпадала сама собою, якщо
визнати громадський уклад також державним. Але такий шлях є лише
позірним вирішенням суперечності.
Сучасну державу М. Грушевський визначає як класову, єдиним
критерієм відмінності від племінної організації вважає примус, який
заступає попередню солідарність. Саме тут, напевне, варто шукати
джерела критично-негативного ставлення Михайла Сергійовича до такої історичної форми держави, з якою йому доводилось мати справу як
історику і як політику.
Проте, подібна соціальна заанґажованість не завадила М. Грушевському серйозно аналізувати і цю форму держави як на теоретичному
рівні, так у конкретно-історичних виявах. Так, він детально досліджує
етимологію поняття “держава”, його видозміни у різних мовах. Далі
звертає особливу увагу на джерела, стадії та форми переходу до класової держави. В цьому процесі дослідник розмежовує дві площини: зовнішню – пов’язану із завоюванням і мандрівками людських спільнот,
та внутрішню – економічну і соціальну еволюцію. Однак перебіг подій
в обох випадках завершується класовим поневоленням. “Поневоленнє
кляси клясою таким чином являєть ся однаково результатом у п а д к у
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с о л і д а р н о с т и і к о л є к т и в н о с т и , – констатував М. Грушевський, – чи він довершуєть ся оружним насильством чи економічним
індівідуалізмом, дорогою безкровною і мирною”15. Зрештою, дослідник
приходить до висновку, що великі народні переселення і завоювання
лише прискорювали внутрішній процес соціальної диференціації.
Особливий інтерес для розгляду нашої теми також становить заключний розділ ”Початків громадянства” – “Українські переживання.” Назва, правдоподібно, сформована за аналогією до сумцовських
“Культурних переживань”*. Пережитки примітивної культури в Україні М. Грушевський пояснював з погляду “загальної еволюції соціального життя і подружніх відносин”. Звідси робився висновок про
важливе значення будь-яких виявів примітивної народної традиційної
культури, особливо в її соціологічному освітленні, для формування
правдивого уявлення про преісторію України, куди не сягали писані
історичні пам’ятки. Поданий М. Грушевським короткий огляд соціологічної інтерпретації українських переживань продемонстрував чималі
потенційні можливості такого методологічного підходу. У цих замітках
сформульовані, але так і не вирішені, важливі концептуальні проблеми.
Зокрема, щодо продуктивності пошуку взаємозв’язку між еволюцією
форм соціального життя та релігійних вірувань, значення віково-статевих груп у соціальному устрої України тощо. Серед них виділяється
досить оригінальний погляд на Запорізьку Січ, як специфічну форму
чоловічої організації, що була притаманна різним войовничим племенам16.
Іншою помітною працею М. Грушевського цього періоду, яка значною мірою була побудована на дослідженні фольклорного та етнографічного матеріалу, є багатотомна “Історія української літератури”,
перший том якої щойно побачив світ у Львові 1923 р. Саме цей том,
а також четвертий, (виданий 1925 р.) становлять найбільший інтерес
з етнологічної точки зору. З’ясовується, що Михайло Сергійович досить тонко відчував основну тенденцію розвитку гуманітарних наук
межі XIX–XX ст. і далі – першої чверті нового століття. Ці дослідні
новації він простежує на прикладі літературознавства, але їх сутність,
безперечно, мала універсальне загальнонаукове спрямування. На думку
* Сумцов М. Ф. – видатний український етнограф, харків’янин, автор
“Культурних переживань”. Один із розділів іншої книги М. Грушевського
“Історія української літератури” (том I, ”Казка”) присвячений пам’яті Миколи Сумцова. На час написання М. Грушевським “Початків громадянства”
М. Сумцов залишився єдиним живим українським вченим, який займався
дослідженням у ділянці соціальної етнології (помер наступного 1922 р.).
Цікаво, що на примірнику книги, яка зберігається у бібліотеці Інституту
історії України НАН України є дарчий напис рукою М. Грушевського
“Високоповажному Миколі Федоровичу Сумцову”.
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М. Грушевського, відбувалось пересування центру “тяжкості історично-літературного дослїду з фїлологічно–естетичного ґрунту на ґрунт історичний або соціологічний”. “Історія словесності”, таким чином, все
більше пересувалась з-поміж філологічних наук ближче до наук соціологічних, які ставили завданням висвітлення психологічних функцій
людини в загальній еволюції її соціального життя”17. Відповідно, найдавніші форми життя варто шукати в “добі примітивній, тотемно-племінній, найстаршій, яка приступна дослідам фольклориста, етнолога,
соціолога”.
У цій праці М. Грушевський також подає детальний етнологічний
аналіз процесу становлення і розвитку українського народу. Тут дозволимо собі зупинитися лише на найбільш важливих із методологічної
точки аспектах його теорії етногенезу українців. Перше, що впадає у
вічі – її комплексний міждисциплінарний характер. Йдеться про досить продуктивне застосування істориком багатьох наук, власне історії,
археології, фольклористики, етнології, соціології, антропології, географії, літературознавства та ін. для побудови цілісної картини розвитку
українського народу та його культури. Дозволяє зробити це – визнання
загального принципу – зв’язку “початків словесної творчості” з “соціальною еволюцією”.
Михайло Грушевський також зупиняється на проблемі індоєвропейців, як початкової ланки українського етногенезу. В ній дослідник
виділяє два взаємопов’язаних аспекти: антропологічний та культурологічний. На його думку, вони діяли на величезному географічному
просторі: “Коли дійсно в полярних краях було гніздо фізичної раси,
то в краях середземних, в сфері великих річних культур Месопотамії
й Єгипту, було гніздо духовних засобів, що стало знарядом великої
атракційної, асиміляційної енергії сеї групи, котрій завдячувала вона
свою експансію, своє незвичайне поширення”18.
Тут же подається авторське бачення расового складу українського
народу. На відміну від Ф. Вовка, М. Грушевський схиляється до думки,
що “український нарід, напр., в теперішності і в своїм старшім археологічнім матеріалі виявляє виразне помішання двох або й більшого
числа рас: ясноволосої і ясноокої з темнавою, сильнокороткоголової з
довгоголовою і т. д.”19. Подібне ж змішання вчений визнає і в культурній сфері. Звідси він робить важливий висновок щодо перебільшення
культурної спільності народів індоєвропейської групи. Це той методологічний момент, який певною мірою окреслює дослідні принципи
М. Грушевського в ділянці етнології. Він був переконаний, що “індоєвропейська група рано стала тільки язиковою групою, далеко більш
одноцільною в мові, ніж в житті і культурі”.
Конкретна схема еволюції українського народу в інтерпретації дослідника виглядала як складний етносоціальний процес, що включав як
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об’єднавчі, так і диференцюючі чинники, періоди сталого автохтонного розвитку і міграції. Кардинальні зміни зафіксовані дослідником від
того часу, коли слов’янське розселення вийшло на узбережжя Чорного моря. Саме тоді для українських “антських” племен розпочинається
“і с т о р и ч н е ж и т т я “ (виділено М. Грушевським). Останнє розуміється у доволі поліваріаційному тлумаченні (і як поширення писемних
згадок про це населення, і як його “інтенсивніший, ніж досі, культурний розвиток”).
Далі М. Грушевський подає досить цікаве, оригінальне трактування власне національного розвитку українців: “Східно-полуднева”, українська галузь в сім моменті опановує ту територію, яку доля судила їй
як її історичний верстат. Досі історія сеї території йшла своїми окресленими дорогами, незалежно від історії будучої української людності.
Від сього часу сі два елементи зв’язуються нерозривно і починається
процес національного формування – перетворення людності в національну спільноту на її національній території (виділено нами – В. М.)
під впливом обставин, даних сею територією”20. Як видно, історик веде
мову саме про національну, а не етнічну спільноту, і пов’язує процес її
формування з опануванням своєї території. У цьому визнанні значення
територіального чинника для націотворення М. Грушевський наближується до поглядів В. Липинського.
У цій праці дослідник також подає декілька важливих з етнологічної точки зору думок щодо характеру київської культури (періоду
Київської Русі). По перше, вона визначається як самобутня, виплекана на місцевому українському ґрунті. М. Грушевський спеціально
наголошує: “Київська культура як матеріальна, так і духова не стала
простим відблиском візантійства, а зісталась дуже складним синтезом
різнородних течій, доволі самостійно перероблюваних і перетравлюваних українським життям”21. Але подальший історичний розвиток призвів до того, що “кінець кінцем власне право українського народу до
сеї культури було заперечено і його претензії до його власного діла
були признані неоправданими і дикими!”. Така ситуація давала підстави М. Грушевському зробити амбівалентну загальну оцінку цьому
культурному феномену. “З загального культурно-історичного погляду
київська культура зосталась одною з блискучих плям на понурім східноєвропейськім краєвиді; з становища історичного розвою української
нації – вона зіставила по собі гірке похмілля, від котрого ще й нині
тріщать козацькі голови”22.
Наступний сюжет, який становить питомий етнологічний та історичний інтерес, стосується проблеми українського національного відродження другої половини XVI – початків XVII ст. На думку М. Грушевського, воно відбувалось на тлі “глибокої зміни в самій національній
психології і в характері національної культури”, зумовленої тим, що
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“національна ідея і національна культура з атрибутів, приналежностей
верстви владущої стали власністю, прапором, паладієм поневоленої і
пониженої руської чи української народності”23. З появою новою політичної сили – козацтва, яке претендувало на національне представництво, а в середині ХVІІ ст. добилося влади та проводу в Східній
Україні – повстала серйозна альтернатива подальшого національного
розвитку українців. Вибір стосувався характеру реставрованої української державності: чи вона мала піти за взірцями класових держав,
коли владуща верства опікувалася національною ідеєю та культурою,
залишивши українські маси у становищі соціального поневолення, чи
шукати інших державних форм, “які б забезпечили їй суверенність чи
автономність без соціального поневолення” мас. Зрештою, вчений констатує невдачу соціального і національного поступу, який завершився непримиренним конфліктом українських верхів та низів, що приніс
“замість відродження “Велику Руїну”. Але все ж, відродження XVI ст.
мало надзвичайно важливе значення як межова віха етнонаціонального
розвитку українців і як передвісник “будучого дійсного відродження”
XIX ст.
Значний інтерес становить низка рецензій М. Грушевського на наукові етнологічні видання, вміщені у пореволюційному часописі “Україна”. Із загальної кількості 46 звідомлень 10 стосувалися праць із ділянки етнографії, фольклору, етнопсихології та інших наук про етнос.
М. Грушевський рецензує такі вартісні видання, як: “Студії з української етнографії та антропології” Ф. Вовка, праці В. Міллера, О. Лященка, Й. Бідла, Дж. Фрезера., Л. Леві-Брюля, Л. Нідерле, М. Фасмера,
В. Вундта та ін. Розглядаючи їхній доробок, М. Грушевський, очевидно, у такий спосіб інформував українську наукову громадськість про
розвиток світової етнологічної думки.
У цей час дослідник друкує також декілька оглядових статей, в
яких дає оцінку етнографічному доробку М. Костомарова, П. Куліша,
М. Максимовича. Особливо високо він поціновує працю М. Максимовича, справедливо вбачаючи в ній чимало спільного зі своїми методологічними засадами. Цікаво, що у романтичному народництві першої
половини XIX ст., зокрема в його етнографічній ділянці, М. Грушевський побачив початки соціологічного підходу. Він зазначає у зв’язку з
цим: ”При всій наївности тодішньої фразеології, при всіх романтичних
перебільшеннях, ми відчуваємо під тим певні соціологічні підвалини
(виділено нами – В. М.), котрим ся будова романтиків завдячала свою
реальність і тривкість”24. Особливо імпонувало історикові те, що “від
сього часу не пануючі династії, не імениті роди, а нарід – маса стає героєм української історії, української культури, української творчости в
уяві дослідників і широких кругів інтелігенції”. Інтелектуальне обличчя М. Максимовича, як представника цієї течії, на думку М. Грушев-
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ського визначалось: народницьким підходом, позитивізмом (останній,
зокрема, виявлявся у переносі методів природничих наук у історичнофілологічну працю) та соціальним консерватизмом.
Розглядаючи початки народництва та його перших яскравих представників на українському ґрунті, М. Грушевський надає власне бачення основного об’єкту та предмету етнологічної науки – народу. Правдоподібно, що ці методологічні принципи сповідувались дослідником і
в суто історичних розвідках. Це дозволяє об’ємніше побачити загальні
теоретичні та методологічні підвалини дослідницької лабораторії вченого. Цікаво, що М. Грушевський особливо наголошує на консервативності, як неодмінній рисі народу: “[...] зміняються політичні, культурні
й побутові форми, але нарід стоїть во віки. Його еволюція дає тверду провідну лінію в усій змінности зовнішніх форм, і мусить служити
головним об’єктом і вихідним пунктом всякого обслідування”25. Істориком відкидалася думка щодо абстрактного нівельованого розуміння
народу як деякої одноцільної єдності. Тут він з позицій соціологічного
аналізу намагається подати всю внутрішню складність основного предмету дослідження. “Сам нарід – стверджував дослідник, – не представляє собою нічого одностайного, об’єднуючи ріжні соціяльні й професійні групи, з відмінними традиціями, світоглядом і моралею, – як то
нам приходилось переконуватися і в наших студіях над українською
традицією”26. Відповідно і вияви народної культури розвиваються шляхом “громадської еволюції (в широкім розумінню, в ув’язці процесів
господарчих, технічних, інтелектуальних і соціяльних) – з одної сторони, і міжнароднього культурного обороту – з другої”. Процес етнокультурного розвитку і його дослідження, за М. Грушевським, можна
передати досить лапідарною і влучною формулою: ”Се многоцінний
горизонтальний і вертикальний розріз людського життя даної країни,
народности, культурного кругу”27.
Підсумовуючи трансформацію загальнотеоретичних побудов
М. Грушевського, варто визнати, що вона дозволяли історику обґрунтувати конкретні параметри його історичної концепції, яка все чіткіше
набувала ентічно-соціального характеру. Вперше на цю особливість
звернув увагу Л. Зашкільняк, який, детально зваживши процес теоретичної еволюції дослідника, підсумував, що М. Грушевський був автором оригінальної раціоналістичної методології історії, яку у загальних
рисах визначає як “етно-соціальну”28. Таким чином, дослідник залучив
значний новаційний потенціал етнології та соціальної антропології для
вироблення більш продуктивного теоретико-методологічного оснащення своїх історичних студій. До цього спонукав міжнародний досвід і
потреба включення української історичної науки у світовий контекст.
Застосування етнологічної та соціально антропологічної складових у
дослідженнях М. Грушевського можна вважати досить суттєвою особливістю його методологічно-теоретичних підходів. Завдяки цьому історична концепція вченого набувала завершеного вигляду.

46

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Костомаров М. Про відношення історії до географії та етнографії//Народна творчість та етнографія. 1996. № 4. С. 35.
2
Грушевський М. Етнографічне діло Костомарова//Етнографічні писання
Костомарова. Київ, 1930. С. XVI–XVII.
3
Там само. С. XX.
4
Грушевський М. Вступні замітки//Історія України-Руси: До початку XI
віка. Т. 1. Київ, 1991. С. 17.
5
Грушевський М. ”Малоросійські пісні“ Михайла Максимовича і їх роль
в розвитку українознавства//Народна творчість та етнографія. 1996. № 5–6.
С. 36.
6
Витанович І. Уваги до методології й історіософії Михайла Грушевського//Український історик. 1966. № 1–2. С. 34.
7
Грушевський М. Початки громадянства (ґенетична соціольоґія). Б. м.,
1921. С. 9.
8
Там само. С. 39.
9
Там само. С. 43.
10
Там само. С. 33.
11
Щербаківський В. Старовинний праукраїнський соціяльний устрій (на
основі аналізи українського весілля)//Літературно-науковий вісник. Кн. 1 (на
чужині). Реґенсбурґ, 1948. С 58–59.
12
Грушевський М. Початки громадянства... С. 35.
13
Витанович І. Зазнач. твір. С. 35.
14
Грушевський М. Початки громадянства... С. 248.
15
Там само. С. 255.
16
Там само. С. 315–316.
17
Грушевський М. С. Історія української літератури. У 6 томах. Т. 1. Київ:
Либідь, 1993. С. 54.
18
Там само. С. 78–79.
19
Там само. С. 79.
20
Там само. С. 86.
21
Там само. С. 97.
22
Там само. С. 102.
23
Там само. С. 106.
24
Грушевський М. ”Малоросійські пісні” Михайла Максимовича... С. 28.
25
Там само. С. 30.
26
Грушевський М. Сто літ українського народництва//Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1927. Вип. 1–3. С. 8.
27
Там само.
28
Зашкільняк Л. Історична теорія в науковій творчості Михайла Грушевського//Український історик. 1999. № 2–4. С. 54.
1

The process of transforming of theoretical views and methodologies of M.
S. Hrushevsky as the result of the involvement of epistemological possibilities
of ethnology and social anthropology is published. In particular, attention is
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by him interdisciplinary approach, revealing of the laws of social development,
understanding the phenomenon of government and state, Ukrainians ethnogenesis
theory, the sociological interpretation of people as an object of scientific studies.
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УДК 929Грушевський(477)«1914/1915»

Ю. В. ОРЕЛ*

АРЕШТ І ЗАСЛАННЯ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
У 1914–1915 РОКАХ: ПОЗИЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ІСТОРИКІВ
Висвітлено питання, пов’язані з арештом М. С. Грушевського у Києві
28 листопада 1914 р. Представлено позицію провідних діячів російської історичної науки О. О. Шахматова, М. О. Дьяконова, О. С. Лаппо-Данилевського,
які звернулися з листами-клопотаннями до представників державної влади Російської імперії щодо поліпшення становища М. С. Грушевського. Одночасно
публікується лист-звернення М. С. Грушевського до О. О. Шахматова з проханням виступити з роз’ясненням його політичних поглядів перед органами
державної влади та лист О. О. Грушевської до Г. С. Шамрай, в якому описується стан розгляду справи професора Грушевського на початку 1915 р.
Ключові слова: М. С. Грушевський; О. О. Шахматов; М. О. Дьяконов;
О. С. Лаппо-Данилевський; Перша світова війна; заслання; арешт.

У житті Михайла Сергійовича Грушевського, 150-річчя від дня народження якого відзначається у цьому році, історики-грушевськознавці
виділяють кілька періодів. На кожному з них один з основоположників
народницького напряму в українській історіографії займав місце інтелектуального і громадського лідера, виступав у ролі науковця, педагога,
успішного організатора громадсько-політичних інституцій та науководослідницького процесу, проте завжди залишався вірним своєму головному завданню – написанню “суцільної” історії українського народу.
У Центральному державному історичному архіві України, м. Київ
(далі – ЦДІАК України) зберігається фамільний фонд родини Грушевських, що містить важливі матеріали про життя і діяльність М. Грушевського. Це – особисті документи, листування, наукові праці, фінансові
папери, що дозволяють не тільки прослідкувати послідовність подій
життя історика, а й відображають еволюцію його поглядів на історію
та політику. Разом із тим, свідчення про життя вченого зберігаються і в
інших фондах архіву: в документах адміністративних установ, органів
освіти, поліції і жандармерії, цензури, в особових фондах інших учених
(В. Б. Антоновича, М. Ф. Сумцова, М. В. Довнар-Запольського). Однією з чисельних груп є документи царської поліції і жандармерії, які
пильно слідкували за розвитком українського культурно-політичного
руху і за М. Грушевським – його провідним діячем і організатором.
Документи, що нижче публікуються, зберігаються у фонді Київського
* Орел Юлія Володимирівна – головний спеціаліст відділу використання
інформації документів Центрального державного історичного архіву України,
м. Київ.
© Ю. В. Орел, 2016
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губернського жандармського управління у справі “Про встановлення
ступеню політичної благонадійності дворянина професора Львівського
університету Михайла Грушевського на підставі “Правил про місцевості, оголошені такими, що перебувають на військовому положенні”,
і стосуються арешту М. Грушевського 28 листопада 1914 р. у м. Києві.
Проблема арешту і заслання М. Грушевського неодноразово порушувалася в працях українських і зарубіжних істориків. Однією з найперших статей, написаних на документах, що зберігаються в ЦДІАК
України, є стаття О. Музичук 1991 р., у якій публікувалися протоколи допитів, проведених після арешту вченого у Києві у 1914 р.1 Безпосередньо питання ролі російських вчених, що виступили на захист
М. Грушевського, були порушені у працях Я. Малика2, С. Білоконя3,
І. Пасько4 та М. Робінсона5. Подані у цій публікації листи доповнюють
вже відомі в історіографії свідчення, пов’язані з арештом і засланням
М. Грушевського, що були наведені у документах, опублікованих у
1997–1998 рр.6, а саме: у листуванні видатних діячів тогочасної історичної науки С. Платонова і О. Шахматова з президентом Імператорської академії наук К. Романовим у справі полегшення долі українського вченого.
Початок війни застав М. Грушевського на літньому відпочинку на
Верховині у с. Криворівня7. Перед істориком постало питання вибору
місця повернення: Львів чи Київ? Зі Львовом ученого пов’язувала багаторічна подвижницька праця над розбудовою Наукового товариства
ім. Шевченка (далі – НТШ) як осередку українського громадсько-політичного та наукового життя в Галичині. Однак, уже з 1901 р. проявилися розбіжності в поглядах М. Грушевського і провідних діячів громадсько-політичного руху Галичини8 на завдання і методи діяльності
українського руху. Перші розбіжності переросли у тривалий прихований конфлікт, що проявився у другій половині 1913 р. Кампанія проти
провідної ролі М. Грушевського у НТШ розпочалася у червні 1913 р.9 із
видання анонімної брошури “Наша політика і професор Грушевський”,
авторство якої, як з’ясувалося, належало учню професора С. Томашівському. На зборах НТШ 26 грудня 1913 р. члени Товариства, які
об’єдналися проти продовження перебування М. Грушевського на посаді голови, змогли зібрати достатню кількість голосів для зміни статуту (проти чого виступав голова Товариства та члени з Наддніпрянської
України). Після цих подій професор Грушевський фактично відійшов
від активної діяльності в НТШ.
Конфлікт в НТШ, що виник наприкінці 1913 р., мав значний вплив
на рішення професора Грушевського повернутися до Києва восени
1914 р. Важливою причиною повернення до Києва також було те, що
професор залишався російським підданим і в атмосфері шпигуноманії
перших місяців війни міг потрапити під підозру австрійських органів

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

49

безпеки10. Ще одним фактором повернення професора до Києва були
здобутки в організації українського громадсько-політичного життя в
підросійській Україні у період з 1905 р. до 1914 р. Поважна постать
М. Грушевського довгі роки поєднувала український громадсько-політичний рух у Галичині та в українських землях Російської імперії. Після відміни жорстких обмежень публічного вживання української мови
у 1905 р. М. Грушевському вдалося організувати роботу Українського
наукового товариства в Києві, розпочати видання “Записок Українського наукового товариства”, а також перенести до Києва видання журналу “Літературно-науковий вістник”. Відтак, науково-організаційна
діяльність ученого в Києві була досить продуктивною, навіть не зважаючи на перешкоди, що їх чинили жандармське, охоронне і цензурні відомства групі громадських діячів, які згуртувалися навколо створених
М. Грушевським осередків.
Особливо важливою для розгортання українського національного
руху в Російській імперії була політична позиція М. Грушевського,
який боровся за право українського народу на вільний прояв національної самобутності. Основні надії вчений пов’язував із діяльністю
депутатів від українських земель у складі Державної думи.
У IV Державній думі напередодні Першої світової війни українське питання користувалося надзвичайно слабкою підтримкою з боку
основних політичних партій. О. Лотоцький у статті 1913 р. писав:
“Украинство ненавистно нашим охранителям в значительной мере потому, что оно в основе своей – движение демократическое, в этом же и
объяснение отсутствия его представителей в 4-й Думе”11.
Переїхавши з Криворівні до Відня, а далі через Італію (що на той
час залишалася нейтральною країною) та Румунію,12 22 листопада
1914 р.13 М. Грушевський повернувся до Києва, де на шостий день після перетину кордону, 28 листопада, був заарештований для з’ясування
політичної благонадійності. Ще напередодні арешту жандармське відомство розцінювало його діяльність як особливо небезпечну, зокрема
у повідомленні київського, подільського і волинського генерал-губернатора Ф. Трепова міністру внутрішніх справ М. Маклакову від 2 вересня 1914 р. висунуті були такі звинувачення: “За последние годы
политические взгляды профессора Грушевского, изложенные в программе его партии, были резко направлены против России, имея конечной мечтой отторжение 10 губерний и двух областей от России с
целью присоединения их к Червонной Руси и образования суверенного
украинского государства”14.
Про мету повернення в Україну у 1914 р. М. Грушевський повідомив на одному з допитів, проведених у стінах Київського губернського
жандармського управління: “…чтобы содействовать своею деятельностью благоприятному разрешению украинского вопроса в России, пу-
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тем выяснения в общественных и правительственных кругах насущных
нужд украинской жизни и удовлетворения их в интересах всего государственного у благо”15.
На допиті 20 грудня 1914 р. М. Грушевський окреслив свою політичну платформу таким чином: “…в последнее время прогрессивные
великорусские группы довольно единодушно поддерживали эти стремления украинцев в прессе и в Госуд[арственной] думе; это давало утешительную перспективу для будущего: что путем совместной работы
украинской и великорусской интеллигенции будет разрешен украинский вопрос в России законодательным путем, органически, и эта перспектива противо[по]ставлялась различным утопиям, продиктованным
пессимистическим взглядом на положение украинства в России. Можно было надеяться, что с руководящею великорусскою интеллигенциею
можно будет столковаться и относительно законности украинской
культуры и украинской территории в рамках Российского государства
в духе старых традиций украинского самоуправления”16. Такі думки, висловлені професором Грушевським на допиті, тільки укріпили
жандармські органи в оцінці ролі вченого у розгортанні та зміцненні українського громадсько-політичного руху як небезпечної. Відтак,
відповідно до рішення колишнього генерал-губернатора Ф. Трепова
(посилаючись на виконання розпорядження Міністерства внутрішніх
справ про вислання в порядку виконання Правил про військовий стан)
М. Грушевського мали відправити на заслання у Томську губернію17.
Розгортання воєнного протистояння, затягування війни, в якій кожній з воюючих сторін потрібно було акумулювати всі доступні ресурси
для досягнення перемоги, в т. ч. для консолідації суспільних настроїв,
призвело до посилення репресій з боку царського режиму проти українського національного руху, що проявилося в забороні випуску періодичних видань українською мовою (1 січня 1915 р.), призупиненні
діяльності українських культурно-просвітніх установ, нагінках проти
провідних діячів українського громадсько-політичного руху Галичини.
Подані нижче листи відображають позицію провідних діячів російської науки того часу, які виступили проти репресивних заходів державної влади по відношенню до професора Грушевського. У листах
петербурзькі науковці наголошували на значному внеску М. Грушевського у дослідження історії Київської Русі і України, відзначали високий науковий рівень написаних ним праць, зокрема “Історії України-Руси”. М. Дьяконов та О. Лаппо-Данилевський застерігали, що
заслання М. Грушевського згубно позначиться на стані всієї російської
академічної історичної науки (док. № 6).
Листи О. Шахматова, М. Дьяконова, О. Лаппо-Данилевського є
яскравим зразком приватного листування і відображають стан настроїв
у тогочасній Росії. Вчені просили високопосадовців проявити поблаж-
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ливість по відношенню до видатного науковця під час розгляду справи,
тобто, проявити милість можновладця до підданого. Провідні історики
тієї епохи не апелювали до необхідності дотримуватись громадянських
прав, що належать кожній особі від народження і гарантують недоторканість від свавілля органів здійснення державного примусу, зокрема,
від необґрунтованого обшуку, арешту, позбавлення волі.
Із збірки листів, що публікується, видно, яке значення для поліпшення становища українського вченого мали звернення його російських колег. У першому з листів від 14 грудня 1914 р. до О. Шахматова М. Грушевський аргументовано виклав свої політичні погляди,
доводячи, що вони не направлені проти Росії, а він особисто не є прихильником австрофільської орієнтації, у зв’язку з чим просив російського історика звернутися до відповідальних можновладців із клопотанням у справі власного арешту (док. № 1). З публікацій18 відомо,
що через 10 днів після цього звернення О. Шахматов отримав листа
від К. Романова (до якого звернувся О. Грушевський) з пропозицією
скласти листа від імені президента Академії наук до міністра внутрішніх справ або верховного головнокомандувача з проханням проявити
поблажливість під час розгляду справи М. Грушевського. Відповідаючи К. Романову, О. Шахматов19 запропонував написати такий лист
до товариша міністра внутрішніх справ В. Джунковського від власного
імені. Ймовірно К. Романов підтримав цю ініціативу, тому що в слідчій
справі М. Грушевського зберігається оригінал цього листа (док. № 3).
Значення ролі листа О. Шахматова до командувача окремого корпусу
жандармів неможливо недооцінити, що підтверджується й іншими документами. А саме: у листі київського губернатора М. Суковкіна до
симбірського губернатора О. Ключарева повідомлялося: “Ввиду назначения министерством внутренних дел для высылки неблагонадежных
лиц Томской губернии, Грушевский п[одле]жал отправлению в названую губернию, [однако по] распоряжению главного начальника
Киевско[го] [воен]ного округа, основанному на телеграмме [мини]стра
внутренних дел, товарища министра [Джун]ковского от 9 февраля сего
года за № 87, [вы]сылаемому профессору Михаилу Грушевскому [назна]чен местом в[ы]дворения гор. Симбирск, [куда] он отправлен киевским полицмейстер[ом] 18 февраля сего года”20.
Пізніше, 26 січня О. Шахматов та 2 лютого 1915 р. М. Дьяконов
та О. Лаппо-Данилевський звернулися до міністра освіти П. Ігнатьєва
(док. №№ 5, 6) із проханням сприяти у справі заміни визначеного місця
заслання М. Грушеського з Томська на одне з університетських міст
європейської частини Росії.
18 лютого 1915 р. М. Грушевського в порядку адміністративного
вислання було направлено до м. Симбірськ21. Велика заслуга у зміні
місця заслання, а відтак у поліпшенні становища українського вченого
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належала згаданим зверненням О. Шахматова, М. Дьяконова, О. Лаппо-Данилевського. Принаймні, про це свідчить повідомлення в російській тогочасній пресі. Зокрема, в газеті “Русское слово” від 21 лютого
1915 р. була опублікована така замітка: “Как собщалось во вчерашнем
номере “Русского слова”, к министру народного просвещения графу
П. Н. Игнатьеву поступило ходатайство от трех известных русских
академиков о замене места ссылки профессору Львовского университета М. С. Грушевскому. Ходатайство это, равно как и ходатайство о
разрешении следовать на место ссылки за собственный счет, в настоящее время удовлетворено”22. Отже, листи були використані поліційними органами влади Росії для пояснення причини пом’якшення вироку
українському вченому.
Останній з представлених листів, написаний дружиною О. Грушевського – Ольгою Олександрівною сестрі Грушевських – Ганні Сергіївні
Шамрай про хід розгляду справи М. Грушевського. Цей документ передає тривожну атмосферу перших місяців війни. Складні обставини,
пов’язані з арештом професора і вибором місця заслання, викладені в
листі О. Грушевської, доповнюють свідчення, відомі з опублікованого
листа О. Шахматова К. Романову від 11 квітня 1915 р. Зокрема, російський вчений повідомляв: “Из достоверного источника знаю, что
В. Ф. Джунковскому пришлось отстаивать Грушевского от домогательств киевских военных властей, требовавших ссылки его в Томск.
Симбирск явился в результате компромисса”23.
Перебуваючи у важких умовах заслання, М. Грушевський думками
був активно включений в боротьбу українського народу за можливість
вільно проявляти власну національну самобутність і відстоювати громадські і політичні права. Позиція вченого періоду симбірського заслання яскраво представлена у чернетці листа, датованій 26 липня 1915 р.
(адресати не встановлені). У цьому документі вчений пропонував план
дій для відродження українського національного руху, розгромленого
під приводом запровадження військового стану: “… послати до Щербатова та Поливанова депутацію від видавців, редакторів etc. в справі
знесення заборон і обмежень з української преси, мови, правопису...”24;
провести “з’їзд діячів народного театру”25. М. Грушевський у вказаному листі закликав активних діячів українського руху не “відкладати все
“до після війни”26, підкреслював, які питання конче необхідно порушити перед новими міністрами: “Перед мін[іністром] внутр[ішніх] – заборона слова, цензура, доля висланих галичан. Перед мін[іністром] освіти – мова в школі, справа приватн[их] шкіл і укр[аїнських] предметів
в учит[ельській] семін[арії] і серед[ніх] школах, у оберпрокурор[а] –
укр[аїнська] проповідь, обрусеніе духівництва”27. У той же час український вчений усвідомлював, що не у всіх питаннях розвитку національного руху українські громадські діячі можуть покластися на російську
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інтелігенцію: “К. передав мені свої враження, що рос[ійська] інтелігенція піддержить укр[аїнські] культурно-націон[альні] домагання, але не
політичні”28.
Пізніше М. Грушевському вдалося добитися переведення до Казані, а з вересня 1916 р. учений проживав із сім’єю в Москві під наглядом поліції. З початком Лютневої революції 11 березня 1917 р. М. Грушевський залишив Москву і виїхав до Києва, щоб очолити Українську
Центральну Раду.
Нижче публікуються сім документів, що включають засвідчені
машинописні копії трьох листів видатних науковців початку XX ст.
(№№ 1, 5, 6), супровідні листи до них (№№ 2, 4), складені представниками державних органів влади, та оригінали листів О. Шахматова і
О. Грушевської.
Документи, за винятком листа № 6, публікуються вперше29.
Тексти документів подано за сучасними правилами правопису зі
збереженням мовних особливостей авторів. Граматичні помилки, описки виправлено без застереження. Авторські скорочення, відновлені
упорядником, взято у квадратні дужки. Місце і час створення документів визначено за їхнім змістом і авторським датуванням. Якщо дату
документа встановлено за змістом, її зазначено у квадратних дужках.
Вказівку упорядника на час і місце створення документа подано над
авторським текстом праворуч. Власноручні підписи на документах у
публікації подано курсивом.
Музичук О. В. Звинувачується у шпигунстві... (Невідомі джерела до біографії М. С. Грушевського)//Архіви України. 1991. № 5. С. 12–29.
2
Малик Я. Кримінальне переслідування Михайла Грушевського: 1914–
1934 рр./Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла
Грушевського. Львів, 1994. С. 412–425.
3
Білокінь С. І. “Справа про висланого з Галичини … профессора М. Грушевського”//Архіви України. 1996. №№ 1–3. С. 92–98.
4
Пасько І. В. З петербурзьких адресатів М. С. Грушевського: листи до
О. О. Шахматова (за матеріалами архіву Російської академії наук у СанктПетербурзі)//Там само. С. 98–109.
5
Робинсон М. А. М. С. Грушевский и русская академическая элита//Славянский альманах 2008. 2009. С. 176–206.
6
Варлыго А. А. “Я никогда не выступал против России”. М. С. Грушевский и русские ученые 1914–1916 гг.//Исторический архив. 1997. № 4. С. 175–
199; Ссылка М. С. Грушевского (подготовил П. Елецкий)//Минувшее. Исторический альманах. 1998. Вып. 23. С. 207–262.
7
ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України,
м. Київ). Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 151.
8
Там само. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 274. Арк. 11–12.
1
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Винар Л. Михайло Грушевський як голова НТШ//Український історик.
1969. Вип. 1–3 (21–23). С. 36.
10
ЦДІАЛ України (Центральний державний історичний архів України,
м. Львів). Ф. 309. Оп. 2. Спр. 100. Арк. 1–10.
11
Белоусенко О. Украинский вопрос в четвертой Думе//Украинская жизнь.
1913. № 6. С. 30.
12
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 151зв.
13
Там само. Арк. 151зв.
14
Там само. Арк. 176.
15
Там само. Арк. 152.
16
Там само. Арк. 193зв.
17
Там само. Арк. 73, 206–206зв.
18
Варлыго А. А. Зазн. твір. С. 179.
19
Там само. С. 179.
20
Білокінь С. І. Зазн. твір. С. 94.
21
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 104, 105.
22
Білокінь С. І. Зазн. твір. С. 93.
23
Варлыго А. А. Зазн. твір. С. 188.
24
ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 275. Арк. 118.
25
Там само. Арк. 118зв.
26
Там само. Арк. 119.
27
Там само. Арк. 119зв.
28
Там само. Арк. 120.
29
Чернов Е. А. Петроградские ученые и ссылка М. С. Грушевского во
время Первой мировой войны//Дніпропетровський історико-археографічний
збірник. Дніпропетровськ, 2001. Вип. 2. С. 642–645.
Чернетка листа № 6, опублікована в “Дніпропетровському історико-археографічному збірнику” у 2001 р., була виявлена Є. А. Черновим в особовому фонді М. О. Дьяконова, що зберігається у Відділі рукописів Російської
національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі. Тексти листа, що публікується,
і зазначеної чернетки майже ідентичні (чернетка не містить відомостей про
авторів). Однак у коментарі до опублікованої чернетки Є. А. Чернов зазначав, що неможливо встановити, яке цей документ мав значення для вирішення
долі М. С. Грушевського.
9

№1
Лист
М. С. Грушевського до голови відділення російської мови
і словесності Академії наук О. О. Шахматова
про громадсько-політичні погляди на українське питання
в Російській імперії та з проханням виступити з клопотанням
щодо його звільнення з тюрми
14 грудня 1914 р., м. Київ
Глубокоуважаемый Алексей Александрович!
Захваченный нынешнею войною в Карпатах, я напрягал все силы к тому,
чтобы получить возможность вернуться в Киев, и когда, наконец, эта моя мечта сбылась, я совершенно неожиданно был арестован и вот уже две недели
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сижу в Киевской тюрьме. Несправедливость лично для меня крайне обидная,
с политической точки зрения весьма вредная. Вы знаете мое направление и
образ мыслей; и в статьях, напечатанных в “Литературно-науковом вістнике”
перед каникулами, мое политическо-общественное направление и деятельность обрисованы с полною определенностью и откровенностью. В первой,
напечатанной в IV и V кн. (заглавия не помню), я выяснял, что в виду отсутствия украинского представительства в Госуд[арстенной] Думе и слабого
распространения украинской публицистики в широких кругах интеллигенции
неотложною задачею является выяснение путем сношений с представителями
прогрессивного великорусского общества насущных нужд украинской жизни,
и отмечал известные успехи в этом направлении, открывающие надежду на
успешное разрешение украинского вопроса в России законодательным путем,
совместными усилиями украинского и великорусского общества. Во второй,
озаглавленной “Сараевская трагедия” и напечатанной в VI кн., я со всею возможною для нее определенностью (в виду того, что статья предназначалась и
для украинской публики Австрии) – выяснял (как делал это и в более ранних
статьях) неосновательность предположений, что разрешением украинского
вопроса может заняться серьезно австрийское правительство, которого внимание обращено совсем в другую сторону; подчеркивал отсутствие в руководящих украинских кругах России всякого тяготения в сторону Австрии и усиленное отмежовывание их (в прессе) от галицких манифестаций австрийского
патриотизма: отмежовывание это должно было излечить от всяких иллюзий
относительно того, что австрийская экспансия может найти какую-нибудь
опору на российской Украине. На этой точке зрения, что украинский вопрос
должен разрешиться на почве России органическим путем, в тесном сотрудничестве украинской и великорусской интеллигенции, в законодательных формах, оставался я затем и во все время войны и не принимал никакого участия
в каких-либо враждебных манифестациях против России. Известие о великих
надеждах, поданых русским правительством полякам, наполнило меня надеждою, что вслед за поляками русское правительство сочтет нужным заняться
и украинским вопросом, так многообразно связанным с польским. И сейчас я
остаюсь в уверенности, что нынешний момент – исторический момент, когда
наряду с примирением Польши и России должны быть заложены основания
и для разрешения украинского вопроса. Вот что необходимо теперь, – а не
старые счеты с украинством за его помышление об автономии (которая теперь обещана Польше – очевидно без всякого ущерба для государства) или за
теоретические рассуждения о федеративном строе как наиболее совершенной
форме государственного устройства – между тем как практически вопрос шел
лишь о таких вещах как украинский язык в школе, церкви и суде (эта градация вопросов ближайших и дальнейших, теоретических, также отмечена в
указанной моей статье в “Лит[ературно]-наук[овом] віст[нике]”).
Вы, глубокоуважаемый Алексей Александрович, может будете иметь
возможность обратить на это внимание подлежащих сфер. Я с этой целью
рассчитывал, устроив свои дела в Киеве, тоже отправиться в Петербург, но –
очутился под замком. Скажу коротко: если русское правительство не возьмется теперь же за разрешение украинского вопроса в благожелательном смысле,
враги России могут сделать из него орудие против нее.
Лично для меня данное заключение не только страшно обидно, но и
очень тяжело. Прошлогодние галицкие передряги и последние военные тревоги сильно отразились на мне. Я совсем плох.
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Если желательно еще сохранить меня на некоторое время, хотя бы как
научную силу, нужно поспешить с освобождением меня от этой высылки; я
чувствую как мои былые силы оставляют меня с каждым днем.
Как представитель учреждения, блюдущего интересы науки, которой я
служил, я счел нужным Вас уведомить о постигшем меня заключении. Поручая себя благосклонной памяти Вашей остаюсь преданный.
Подписал: Михаил Грушевский. Киевская губернская тюрьма, больница,
кам[ера] 30.
С подлинным верно: начальник киевского губернского жандармского
управления, полковник.
Резолюція: Подполковнику Самохвалову для сведения. 24. ХІІ. 14
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 61–62. Засвідчена копія.

№2
Лист
в. о. віце-директора Департаменту поліції О. Т. Васильєва до начальника
Київського губернського жандармського управління О. Ф. Шределя про
направлення товаришем міністра внутрішніх справ В. Ф. Джунковським
листа академіка О. О. Шахматова у справі М. С. Грушевського
12 січня 1915 р., м. Петроград
Секретно
В дополнение отношения от 4 декабря 1914 года за № 178420 Департамент полиции на основании распоряжения господина товарища министра
внутренних дел, свиты его величества генерал-майора Джунковского препровождает Вашему высокоблагородию поступившее к его превосходительству
ходатайство ординарного академика Императорской академии наук Шахматова от 4 января сего года за привлеченного при вверенном Вам Управлении к
переписке в порядке Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия Михаила Сергеевича Грушевского, для
доклада означенного ходатайства киевскому губернатору.
За директора					
Васильев
Заведующий делопроизводством 		
підпис
Помітки: 16.І.15. Возвратить. Доложено губернатору 14-го января – Решено выслать по проходному свидет[ельству]* именно в г. Томск, а не в другие университетские города. П[олковник] Шр[едель]. 14. І. 15 г.
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 76–76зв. Оригінал.

* У донесені полковника О. Ф. Шределя київському губернатору М. І. Суковкіну роз’яснено, чому вчений не може бути висланий за прохідним свідоцтвом: “Ввиду серьезной и опасной для России противоправительственной деятельности проф. Грушевского, связанной, как выяснилось теперь, со многими
городами, нежелательно предоставить ему возможность следовать в Томск по
проходному свидетельству, а необходимо отправить его под конвоем, за его
счет” (ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 95–95зв.).
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Лист О. О. Шахматова до товариша міністра внутрішніх справ
В. Ф. Джунковського.
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Лист О. О. Шахматова до товариша міністра внутрішніх справ
В. Ф. Джунковського.

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

М. С. Грушевський. Фото 1914 р. з матеріалів Київського ГЖУ.
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№3
Лист
О. О. Шахматова до товариша міністра внутрішніх справ
В. Ф. Джунковського з клопотанням про заміну
М. С. Грушевському місця заслання
4 січня 1915 р., м. Петроград
Ваше превосходительство милостивый государь Владимир Федорович!
Весьма обязанный Вам за разрешение двух обращенных к Вам моих ходатайств, я решаюсь утрудить Вас новою просьбой.
В Киеве в конце ноября был в порядке охраны арестован известный историк М. С. Грушевский. В чем именно его обвиняют, я не знаю. Но обвинение
должно быть тяжко, так как он, как я узнал, высылается в Томск.
Не смею судить о политическом значении предположенной меры, но,
прочитав его статью в июньской книжке “Литературно-наук[ового] вістника”
(“Сараевская трагедия”), думаю, что обвинение М. С. Грушевского в мазепинстве не может иметь под собой фактической почвы.
Научные труды М. С. Грушевского представляют высокую ценность. Его
многотомная “История України-Руси” снабжена таким богатым критическим
аппаратом, какого не видела у нас историческая наука со времен Карамзина.
В силу великих заслуг Грушевского перед русской наукой, я позволяю себе
усердно просить Вас содействовать замене Грушевскому Томска на Москву,
где он мог бы заниматься в архивах, в крайнем случае – на Саратов или на
Казань. Кроме того, усерднейше прошу содействовать тому, чтобы Грушевскому была предоставлена возможность отправиться к месту назначения по
проходному свидетельству, а не по этапу.
Прошу Вас принять уверение в высоком к Вам уважении и преданности.
Алексей Шахматов
орд[инарный] академик Императорской академии наук
Помітки олівцем: Спешно 5 или 6.01; Читать. Справка; 5 ч[асов] 40
м[инут] 7.01 было посылаемо в 9 д[елопроизводст]во, не приняли.
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 77–77зв. Оригінал.

№4
Повідомлення
генерал-квартирмейстера Головного управління Генерального штабу
генерал-майора Леонтьєва головному начальнику Київського
військового округу В. І. Троцькому про надсилання копій листів
М. О. Дьяконова, О. С. Лаппо-Данилевського
і О. О. Шахматова щодо полегшення долі М. С. Грушевського
23 лютого 1915 р., м. Петроград.
Секретно.
Управляющий Министерством народного просвещения препроводил военному министру на благоусмотрение копии писем ординарных академиков
Императорской академии наук господ Дьяконова, Лаппо-Данилевского и
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Шахматова об облегчении участи профессора Львовского университета Грушевского.
Препровождая при сем копии означенных писем, прошу Ваше
высокопревосходительство не отказать сообщить Ваше заключение по существу заключающегося в них ходатайства.
Приложение: копии двух писем.
Подлин[ное] подписали: и[справляющий] д[олжность] начальника генерального штаба генерал от инфантерии N, и[справляющий] д[олжность] генерал-квартирмейстера генерал-майор Леонтьев и за делопроизводителя полковник Ерандаков.
С подлин[ным] верно: письмоводитель Янишевск[ий].
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 106. Засвідчена копія.

№5
Лист
О. О. Шахматова міністру народної освіти П. М. Ігнатьєву
з проханням виступити з клопотанням перед військовими органами
влади щодо заміни Томська, визначеного місцем заслання
М. С. Грушевського, на одне з міст європейської частини країни
26 січня 1915 р., м. Петроград
Ваше сиятельство граф Павел Николаевич!
Разрешите мне, скромному русскому ученому, изложить причины, побуждающие меня обратиться к Вам с просьбой о ходатайстве за выдающегося
русского ученого, историка М. С. Грушевского, в настоящее время сидящего в
киевской тюрьме и ожидающего высылки в Томск. Причины эти следующие.
Во-первых, М. С. Грушевский один из самых видных деятелей русской
исторической науки. Его работы по истории Киевской Руси и Малороссии
исполнены с такой эрудицией и таким ученым талантом, что совершенно затмили собой всю предшествующую литературу, являясь, кроме того, образцом критического отношения к источникам и богатейшим собранием почерпнутого из первоисточников материала.
Во-вторых, посколько я знаю, М. С. Грушевскому, арестованному по распоряжению военных властей, не предъявлено никакого определенного обвинения. Его высылают за его “украинофильство”, за то, что он влиятельный
писатель и был когда-то энергичным деятелем. Разумеется, впрочем,
М. С. Грушевскому ставят в виду не его любовь к родной Украине, к родному
племени, к родному языку, а тот предполагаемый в нем наклон в его политическом мировоззрении, который ведет к мазепинству, т. е. к политическому
сепаратизму. Едва ли, однако, осведомленный и справедливый суд решится
признать М. С. Грушевского сепаратистом или сторонником “австрийской
ориентации”, как выражаются украинцы. Всегда будучи сторонником России,
он уже больше года как окончательно порвал отношения с представителями
австрофильских течений в Галиции и подвергся за это в Галиции обвинениям
со стороны поляков в русофильстве и “русской ориентации”. Впрочем, для
подобных обвинений есть определенная фактическая почва. М. С. Грушев-
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ский, как можно доказать ссылкой на последние публицистические его статьи,
стал действительно в ту печальную с нашей, русской, точки зрения позицию,
которая ставит украинский вопрос в естественную и законную связь со всеми
другими русскими вопросами.
Имея в виду две причины и руководствуясь тем, что Вам вверены в настоящее время заботы о русском просвещении, я обращаюсь к Вашему сиятельству с покорнейшей просьбою заступится перед военными властями за
М. С. Грушевского и исходатайствовать у командующего Киевским военным
округом генерала Троцкого замену назначенного им для М. С. Грушевского
Томска – Саратовом, Казанью или Москвой, где М. С. Грушевский мог бы
заняться научным трудом, пользуясь библиотекой университета и местными
архивами.
Не осудите меня, если я прибавлю, что смягчение участи М. С. Грушевского может оказаться полезным не только для него одного, и не только для
русской науки, но и для общего русского дела, которому так важно вернуть
украинские течения в отечественное русло.
Прошу Вас принять уверение в совершенном уважении и преданности.
Алексей Шахматов,
ординарный академик Императорской академии наук
Верно: подполковник Васильев.
С копией верно: письмоводитель Янишевск[ий].
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 108–108зв. Засвідчена копія.

№6
Лист
М. О. Дьяконова і О. С. Лаппо-Данилевського міністру народної освіти
П. М. Ігнатьєву з проханням виступити з клопотанням
перед військовими органами влади щодо заміни Томська,
визначеного місцем заслання М. С. Грушевського, на одне
з університетських міст європейської частини країни*
2 лютого 1915 р., м. Петроград
Ваше сиятельство граф Павел Николаевич.
В виду печальной участи, грозящей профессору Львовского университета
Михаилу Сергеевичу Грушевскому, мы считаем своим долгом обратиться к
Вам с покорнейшею просьбою об облегчении его положения. Михаил Сергеевич давно работает в области южно русской истории и стяжал себе почетную
известность своими научными трудами, число которых весьма значительно, и
между которыми наиболее известны: “История Украини-Руси”, доведенная до
VIII тома, “Киевская Русь”, т. І, “История украинского козачества”, его диссертация “Барское староство” и многие другие издания.
Высылка Михаила Сергеевича Грушевского в Томскую губернию самым
губительным образом отразилась бы на всем ходе ценных его научных работ, а потому мы решаемся просить Ваше сиятельство, не признаете ли Вы
возможным ходатайствовать перед военными властями о замене ему высылки
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в Томскую губернию предоставлением ему права жительства в одном из университетских городов европейской Росси, где бы он мог продолжать свои занятия.
Просим принять уверения в совершенном уважении ординарные академики Императорской академии наук.
Подлин[ное] подписали: М. Дьяконов и А. Лаппо-Данилевский.
Верно: подполковник Васильев.
С копией верно: письмоводитель Янишевск[ий].
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 107. Засвідчена копія.

№7
Лист
О. О. Грушевської до Г. С. Шамрай про стан розгляду справи
щодо заслання М. С. Грушевського
[Не пізніше 7 лютого 1915 р.],* м. Петроград
Дорогая, сегодня сказали, что получили письмо от киевского губернатора, пишет, что он старался сделать все, но Т[роцкий] уперся, и ему удалось
только добиться, что бы отправили на свой счет, а не по этапу, как хотел
Т[роцкий]. Пишет, чтобы хлопотать у Д.** Я это делала с первого дня приезда, но его не было в городе, приехал только вчера. Обещал хлопотать сам
лично; сижу и жду результатов, но после стольких разочарований и письма
ничему не верю. В Департаменте полиции сказали, что это зависит только от
местных властей, т.к. они объявили, что поступают по военному положению,
а это дает им право не спрашивать Петроград. Но хлопотать не перестанем
до конца. Мне очень грустно, что оказалось, что мало я успела в Киеве. Но я
все еще не теряю надежды чего-нибудь достичь. Мне кажется, что лучше уже
уезжать в Томск, но не оставаться, чтобы еще нового дела не выдумали. Обвиняют в сепаратизме и украинской антиправительственной агитации. Представили против всего очень веские доказательства, что он никогда не в чем подобном не участвовал. Ежеминутно ждем звонка, тревожимся. Кто мог думать,
что присоединится еще новое влияние и пошатнет наши надежды. Два раза
была я у знакомой, давала разные справки, написала объяснительную записку
и т. д. Может быть поможет. Да хранит всех Бог.
Целую Оля.
ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 3320. Арк. 103 а, 103 б, 103 в–103 в зв. Оригінал.

* Датовано за поштовим штемпелем на конверті.
** Ймовірно, йдеться про В. Ф. Джунковського.
The issues related to the arrest of M. S. Hrushevsky in Kyiv on November 28,
1914 are published. Also is presented the position of the leading figures of Russian
historical science O. O. Shahmatov, M. O. Dyakonov, O. S. Lappo-Danilevsky,
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who wrote letters of request to the representatives of the government of the Russian
Empire for improve the situation of M. S. Hrushevsky. Simultaneously is published
a letter of appeal of M. S. Hrushevsky to O. O. Shakhmatov asking to speak with
explanation of his political views to the public authorities and the letter of O. O.
Hrushevska to H. S. Shamrai, which describes the state of professor Hrushevsky at
the beginning of 1915.
Key words: M. S. Hrushevsky; O. O. Shakhmatov; M. O. Dyakonov; O. S.
Lappo-Danilevsky; the World War I; the exile; the arrest.
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УДК 929Грушевський:050](477)«1906»

С. М. ПАНЬКОВА*

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА “УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК”
У СВІТЛІ ЛИСТІВ ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКОГО (1906 РІК)
Презентована добірка листів О. Лотоцького до М. Грушевського за квітень–жовтень 1906 р., що друкуються вперше, відтворює період становлення,
редакційні завдання й будні, долю неофіційного органу української парламентської фракції І Державної Думи Росії – тижневика “Украинский вестник”.
Ці події розгортаються на тлі створення фракції та діяльності її безпосереднього очевидця. Проте головним сюжетом поданих кореспонденцій є роль
М. Грушевського у формуванні концепції, редакційного портфеля видання,
заходах щодо його фінансового забезпечення. Подані епістолярні джерела засвідчують, як на всіх етапах виходу “Украинского вестника” його головний
промотор не уявляв видання без активної участі лідера національного руху –
М. Грушевського, який у своїх публікаціях визначив найважливіші домагання
тогочасного українства.
Ключові слова: Михайло Грушевський; Олександр Лотоцький; “Украинский вестник” (“УВ”); українська парламентська фракція; національні домагання; автономія; статті; редактор; проект.

На 2016 рік випав не лише знаковий ювілей – 150-річчя від дня
народження видатного історика й суспільно-політичного діяча Михайла Грушевського, але й інші знаменні дати, пов’язані з багатогранною
діяльністю цієї непересічної постаті. Серед них – 110-та річниця виходу неофіційного друкованого органу української фракції І Державної
Думи Росії – “Украинского вестника” (далі – “УВ”), зі сторінок якого
на повний голос зазвучали “наші вимоги” – вимоги автономії України1.
До нечисленних джерел до історії цього часопису належать спогади
ініціаторів і промоторів видання, насамперед О. Лотоцького й Д. Дорошенка2. Чимало важливих деталей додає епістолярій, зокрема опубліковані ще 1929 р. листи члена редакції О. Русова до Л. Жебуньова за
червень–вересень 1906 р.3 та окремі його кореспонденції цього ж часу
до М. Грушевського4. Роль тижневика у розвитку українського руху та
злободенність статей його лідера підносив І. Франко у своєму рецензійному огляді5.
Суттєві штрихи як до історії “УВ” загалом, так і до організаційного
внеску й публіцистичних виступів львівського професора й голови Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) з цієї “української трибуни
* Панькова Світлана Михайлівна – завідувач Історико-меморіального
музею Михайла Грушевського (філії Музею історії міста Києва).
© С. М. Панькова, 2016
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в Росії”, містять неопубліковані листи О. Лотоцького до М. Грушевського, котрі синхронізуються й доповнюються щоденниковими нотатками видатного історика. Звісно, що загальна картина видання “УВ”
й участі в ньому М. Грушевського була б набагато повнішою, якби
збереглися зворотні листи. Проте на сьогодні виявити їх не вдалося.
Серед величезного, унікального за інформаційним потенціалом
корпусу кореспонденцій О. Лотоцького до М. Грушевського за 1894–
1914 рр. (понад 200 – С. П.)6 зберігаються 8 листів, датованих кінцем
квітня – 27 жовтня 1906 р. Зміст цих епістолярних джерел, які публікуються вперше, набагато детальніше й рельєфніше, аніж спогади, відтворює непрості редакційні будні й долю тижневика, який постав для
оборони інтересів українства. Перші два з них, датовані кінцем квітня
та 7 травня 1906 р., відтворюють період постання журналу й налагодження співпраці з М. Грушевським. Уже в першому листі цього тематичного блоку (№ 1), написаному відразу після відкриття І Думи,
О. Лотоцький повідомляє про створення окремої української фракції,
яка “разом з іншими національними фракціями мусить скласти суцільне коло, що обстоюватиме за національні інтереси і головним чином –
за краєві автономії”, й обґрунтовує необхідність її друкованого органу
для популяризації національних домагань. Подаючи відомості про фінансові та редакційні плани, закликає М. Грушевського “не одмовити нам писати”. Дозволяючи собі внести ім’я львівського професора
в число співробітників “УВ”, просить залучити до участі в тижневику
І. Франка й В. Гнатюка. Чим ближче до виходу журналу, який планували на першу половину травня, тим більше ініціативна група відчувала відсутність досвідченого редактора, публіциста й лідера українського руху М. Грушевського. 7 травня (за ст. ст.) 1906 р. до Львова
летить телеграма з закликом приїхати, а навздогін – детальний лист
О. Лотоцького (№ 2) – найінформативніше джерело до розуміння усіх
обставин, за яких постав “УВ”. Подаючи список “капралів, що перші
ціпка взяли”, – перший редакційний комітет у складі М. Славинського,
О. і С. Русових, П. Стебницького, Ф. Вовка та Я. Забіли – О. Лотоцький
зауважує, що серед цього гурту бракує досвідчених публіцистів. “Приїзд Ваш – очевидна жертва”, – наголошує кореспондент, але тут же
знаходить оправдання своєму заклику: “приїзд Ваш був би дуже і дуже
користним, бо Ви крім самої літературної сторони, були б чоловіком
того політичного досвіду, що нам бракує”.
Прийнявши цей заклик, 10 травня 1906 р. разом із братом Олександром Михайло Грушевський вирушає до Петербурга, де перебуває 23
дні, з 12 травня до 3 червня (за ст. ст.)7, ставши “ідейним провідником
як редакції “Украинского Вестника”, так і Української Парляментарної
Громади”8. Зазвичай вчений зупинявся в Петербурзі в оселі О. Лотоцького, про що той згадував: “Приїздячи до Петербургу, М. С. звичайно
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спинявся у мене. Се складало нам з дружиною велику втіху у нашому
перебуванню на чужині в одірваності од України. Наче сніп проміння
падав тоді на наше життя. Бо в тій людині з утлим тілом душа була
така многогранна, з таким невичерпаним джерелом ініціятиви й енергії, так перейнята святим неспокоєм, що життьової її сили вистарчило
б не на одного чоловіка”9. Так було й цього разу: “Заїхали в С[анкт]П[етер]б[урзі] до Лотоцьких і того ж дня, 12[-го], було ред[акційне]
засід[ання]”10.
Щоденникові нотатки М. Грушевського свідчать, що з перших же
днів він поринув у роботу: брав активну участь у редакційних засіданнях українського парламентського вісника, прагнучи “поставити діло
“на рельси””11, виступав перед українськими депутатами, які зустрічали його оваціями, підтримував дискусії, зокрема “про немож[ливість]
піднести культуру без наділення землею”12. “Взагалі чую себе досить
роботоспособним”13, – “ділився” настроєм зі щоденником.
Ця невтомність М. Грушевського вражала оточуючих. Так, відомий громадсько-політичний діяч, історик і публіцист, на той час секретар редакції “УВ” Д. Дорошенко згадував: “Місяць із чимось пробув
тоді Грушевський у Петербурзі, і за цей час його енергія, його живий
проникливий розум, його невичерпна працездатність виявились у всім
своїм блиску. Під його проводом праця закипіла. Відбувалися наради
членів Думи українців, укладалися пляни виступів з думської трибуни,
обмірковувалися зміст і характер промов. Відбувалися засідання редакції “Українського Вістника”, що самі обернулися в політичні наради,
на які сходилися не тільки члени редакції, співробітники, але й члени
Думи та визначні українські громадяни, що перебували в Петербурзі
або приїхали на той час до столиці. Грушевський просто дивував усіх
ясністю своєї думки, широтою своїх задумів і плянів, дотепністю своєї мови. В постійних ділових сносинах із ним по редакції (редактор
М. Славінський жив на дачі поза містом і приїздив не щодня), зустрічаючись щодня в друкарні (Грушевський сам правив коректу своїх статей
і взагалі стежив за складанням кожного числа), я міг побачити, яка з
нього широко освічена людина, який цікавий і дотепний співрозмовник, який невтомний працівник”14.
Працездатність М. Грушевського, якому належали “найвідповідальніші передові статті”15, постає і з хронології їх написання. За
час перебування в Петербурзі М. Грушевський підготував 7 статей:
“Национальный вопрос и автономия” (13–14 травня); “Позорной памяти” (14 травня); “Украинский Пьемонт” (16 травня); “Вопрос дня”
(21 травня); “Единство и распадение” (26 травня); “О зрелости и незрелости” (1 червня); “Наши требования” (2–3 червня). Вони побачили світ у №№ 1–5 “УВ”. Загалом же з 21 травня до 7 вересня 1906 р.
вийшло 14 номерів вісника за редакцією М. Славинського та безпо-
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середньою участю М. Грушевського, Д. Овсянико-Куликовського та
О. Русова. У 8-ми з них було подано 11 статей львівського професора,
які він наступного, 1907 р., об’єднав у збірці “Освобождение России
и украинский вопрос. Статьи и заметки”16. У вересні 1906 р. готував
статтю “Против течения” до № 15, який не вийшов17.
У статті “Наші вимоги” (№ 5) М. Грушевський розвиває розроблені
ним принципи виборчої системи та децентралізації: “Має бути забезпечений такий порядок, при якому економічні засоби краю, за винятком
справедливої участі в загальнодержавних витратах, спрямовувались би
на задоволення потреб місцевого культурного й економічного життя,
аби звільнити перебіг і розвиток місцевого життя від тиску централізму”18.
“Наші вимоги” й інші статті вченого в “УВ” були покладені в основу відомої “Декларації про автономію України”. Йдучи за спогадами,
зокрема й О. Лотоцького19, окремі дослідники вважають, що декларація
була підготовлена українською парламентською фракцією. Проте щоденникові записи за травень–червень 1906 р. однозначно вказують на
М. Грушевського як автора цього документу, в котрому були враховані
зауваження провідників фракції. Так, 27 травня історик коротко занотував: “Писав деклярацію”. 30 травня відбулися збори в справі “Декларації”, на яких були присутні І. Шраг, В. Шемет, М. Біляшівський, С. Русова, П. Стебницький, А. Синявський. За день, 1 червня, вчений знову
записав у щоденнику: “Переписував деклярацію; засіданнє української
фракції з огляду на мене перенесено”. Продовжував це переписування
і 2 червня. І, врешті, 3 червня, перед самим від’їздом, підсумував: “Зрана присів фалди, щоб переписати решту “Деклярації”, дописати “Наши
требования””20.
Перша Державна Дума Росії працювала лише 72 дні. Її розпуск
8 липня (за ст. ст.) 1906 р. не дав можливості презентувати підготовлену “Декларацію”, захитав і перші успіхи неофіційного органу вже
не існуючої української фракції. На початок серпня ““Укр[аинский]
Вестник” мало-мало не дав дуба. Причина – безгрошів’я”. Ця тема фінансового стану тижневика визначила головний зміст наступного листа
О. Лотоцького за 13 серпня 1906 р. (№ 3). І знову, як і в перші години
народження вісника, він звертається за підтримкою до М. Грушевського: допомогти роздобути “київську тисячу”, а ще ліпше – приїхати. “Ех,
коли б Ви знов приїхали в Петербург! Заклекотів би “У[краинский]
В[естник]”, – не втрачає надії О. Лотоцький на відродження тижневика
енергією й заходами М. Грушевського.
Ще раніше, 18(31) липня 1906 р., як до “голови усього нашого
предприємства не стільки комерчеського, скільки ідейного”, звертався
за порадами до львівського професора член редакції О. Русов. “Сльозами пишу, а не чорнилами”, – емоційно передавав своє занепокоєн-
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ня автор кореспонденції, наголошуючи, що кількість передплатників
“УВ” не наблизилася навіть до петербурзької “Основи”, яка за півтора
роки “придбала” лише 180 осіб. Ця обставина загрожувала існуванню
часопису взагалі, оскільки його видавець М. Пирожков вимагав фінансового забезпечення21. У відповідь 24 липня (за ст. ст.) 1906 р. М. Грушевський висловив думку про важливість подальшого видання вісника,
а також про заходи та шляхи, якими можна було зібрати необхідні для
цього 3 тис. руб. Насамперед, радив звернутися до В. Антоновича, який
би допоміг спрямувати вже виділену ще влітку 1905 р. на видавничі
справи 1 тис. руб., а також запропонувати йому “і сього року 1000 для
того ж відложити”. Найвірогідніше, йшлося про відсотки з капіталів
В. Симиренка, якими розпоряджався т. зв. “комітет спадкоємців” на
чолі з В. Антоновичем. Запевняв М. Грушевський і про особисту підтримку та виділення коштів із фондів НТШ (разом – 400 руб.). Обіцяв
повести й подальші перемовини з українськими меценатами, підсумовуючи: “Взагалі, як постаратись, то “Укр[аинский] Вестн[ик]” можна
б не тільки до кінця року, а й на цілий 1907[-й] легко забезпечити”22.
Задуманий план М. Грушевського вдався, і вже 28 серпня 1906 р.
він занотував у щоденнику: “Ухвалили 2000 на “Укр[аинский] Вестник””23. Наступного дня повідомив О. Русову, що на 1906 р. виділено
1 тис. руб., а на наступний – 1 тис. – 1 тис. 200 руб.24 З листа П. Стебницького до М. Грушевського від 12(25) вересня 1906 р. відомо, що
“київська тисяча” вже надійшла до Петербурга, й він мав намір наступного дня передати її видавцеві25. Власне, ці кореспонденції доповнюють і коментують лист О. Лотоцького від 13 серпня 1906 р. та вказують
на вжиті М. Грушевським заходи щодо фінансової підтримки “УВ”.
Окремий блок складають три листи (№ 4–6) за кінець вересня та
першу половину жовтня 1906 р., пронумеровані вгорі над текстом римськими цифрами (І, ІІ, ІІІ) червоним олівцем чи то автором, чи то адресатом. Вболіваючи за долю видання, М. Грушевський з нетерпінням
чекав кореспонденцій із Петербурга, нарікаючи на мовчанку О. Лотоцького (запис за 1 жовтня (за ст. ст.) 1906 р.)26. А вже 5 жовтня, отримавши датованого листа за 2 жовтня, на початку якого стоїть цифра
“ІІ” (№ 5), занотував: “Прийшов лист від Лотоцького, другий в справі
“Укр[аинского] Вестн[ика]”, і своїм енергічн[им], навіть трохи горячковим настроєм зробив на мене добре вражіння”27. Найвірогідніше, ці
два листи були написані з невеликою перервою, на що вказує й зміст.
Лист “ІІІ” (№ 6), написаний приблизно 12 жовтня, М. Грушевський
отримав 15 жовтня 1906 р.28
Ці три кореспонденції відносяться до останнього періоду видання,
вірніше, до спроб реанімувати “УВ”. Переконання, які звучать у названих листах О. Лотоцького, співзвучні зі словами відомого громадського
діяча, депутата І Державної думи, “Батька парламентського українсько-
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го гурту” І. Шрага. На зауваження, що з виданням спізнилися, він категорично відповідав: “Неправда! Тепер тільки починають дознаватися,
що ми існуємо, й тільки через 2–3 роки почнуть прислухатися до того,
чого ми бажаємо. Зовсім не пізно надумалися видавати цей тижневик,
і гріх великий буде на Вас, коли Ви припините його!”29. І якраз ці три
листи красномовно засвідчують, скільки енергії докладав О. Лотоцький до того, щоб продовжити видання в новому форматі.
У першому з них (№ 4), датованому приблизно кінцем вересня
1906 р., О. Лотоцький описує фінансові проблеми, через які видавець
М. Пирожков дав розпорядження друкарні “припинити і навіть роскидати наклад, і заявив, що він видавать “У[краинский] В[естник]” далі
не буде”. Прагнучи зберегти журнал, члени редакції та прихильники
зважилися на наступний крок: “Я подав таку думку, що пождати до
1–15 листопаду, зібрати материял, а там випускати до кінця року кілька
книжок, – вважаючи по грошах; таким чином – і помремо без великого скандалу, і скажемо те, що мали сказати, – бо до сього часу, кидаючись на всякий материял, аби лиш напхати чим номер, ми сказали
дуже мало”. У листі за 2 жовтня 1906 р. (№ 5) О. Лотоцький сповістив
про свою згоду прийняти “тяжкий хрест” – стати редактором. А далі
він подав детальну програму видання30 з розписаною тематикою статей
та відповідними авторами. Особливі сподівання покладав на М. Грушевського: “Найголовнійша надія на Вас, що Ви так близько візьмете
сю справу, як і попереду. Беручи на себе редакторство, я й рахував на
те”. Отримавши 15 жовтня 1906 р. чергового листа (№ 6) у справі відродження “УВ”, наповненого до краю емоціями, М. Грушевський пошкодував енергію О. Лотоцького, який “буде тягнутися з останнього”31.
На жаль, передбачення вченого справдилися, бо вже за 4 дні, 19 жовтня
1906 р., О. Лотоцький з жалем констатував: “Finita la comedia. Редакція
“Укр]аинского] В[естника]” постановила припинити видання журналу
“до відповідних часів””. Але, як підсумовував у спогадах його невтомний промотор, “У. В.” не воскрес із мертвих”32.
Гортаючи майже тисячу сторінок 14-ти чисел першого українського парламентського вісника, вчитуючись у досить категоричні вимоги
тогочасного українства, відчуваєш його велику енергію, силу, ініціативу й самоорганізацію. Кожне наступне видання, без огляду на його
“вік”, підтримувало цю енергію й силу, і жодне з них, як і жодна українська справа, не обходилося без праць блискучого публіциста й суспільно-політичного діяча Михайла Грушевського.
Тексти листів подано за автографами без купюр та стилістичного
редагування з максимальним збереженням лексичних та правописних
особливостей авторського оригіналу, включно з написанням прізвищ,
назв періодичних видань тощо. Без застереження в окремих випадках
за сучасним правописом проставлена пунктуація. У квадратних дужках
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розкрито закінчення скорочених слів, у косих зазначено відомості про
нерозбірливі слова чи закінчення слів. Авторські дати (за старим стилем (юліанським календарем) подано за оригіналом на відповідному
місці. Редакційні вказівки на місце і дату написання (так само за ст. ст.)
подано над текстом праворуч курсивом. Дати та місце написання, встановлені упорядником, подано у квадратних дужках. У коментарях до
листів не розкриваються широковідомі імена (В. Антонович, І. Бодуен
де Куртене, Ф. Вовк, В. Гнатюк, Б. Грінченко, О. Грушевський, В. Доманицький, П. Житецький, О. Єфименко, С. Єфремов, М. Ковалевський,
О. Кошиць, І. Лучицький, Ф. Матушевський, В. Науменко, Д. Овсянико-Куликовський, О. Русов, М. Славинський, П. Стебницький, І. Франко, Є. Чикаленко, І. Шраг та ін.). Загалом коментарі розкривають сюжети, пов’язані, насамперед, із головною темою – виданням “УВ”.
Під такою назвою (“Наши требования” (“Наші вимоги”) М. Грушевський опублікував свою програмну статтю в № 5 “Украинского вестника”
(див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. Львів, 2002. Т. 1. С. 425–428).
2
Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 3. Варшава, 1934. С. 176–179; Дорошенко Д. З моїх зустрічей з Михайлом Грушевським//Український історик.
1998. Ч. 1–4. С. 119–121.
3
Дучинський А. До життєпису Ол. Ол. Русова//За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. Кн. 4.
Київ, 1929. С. 312–320.
4
Катренко А. М., Петрук Б. В. О. О. Русов – видатний український вчений і громадський діяч (1847–1915). Київ, 1998. С. 36–39.
5
Франко І. Українська трибуна в Росії // ЛНВ. 1906. Т. ХХХV. Кн. VІІІ.
С. 335–340.
6
Листи (рукописи, автографи, оригінали) зберігаються у Центральному
державному історичному архіві України, м. Київ (далі – ЦДІАК України).
Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613.
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ЛИСТИ

№1
[кінець квітня 1906 р., Петербург]1
Простіть мені, дорогий Михайло Сергієвичу, моє “самодержавіє” у
Ваших справах2. Я сказав розіслати книжку3 до Карбасникова4 та “Київ[ської]
Старин[и]” через те, що друкарня дуже просила забрати її – через брак місця.
Все ж одно розіслати треба було.
У Карбасникова єсть іще зараз 184 примірників старого видання. Думаю,
що на те вважати не треба, і слід зараз пускати нове видання. Щоб повернути
усе ж кошти, затрачені на видання примірників, що не розійшлися, – мені
здається найкраще було б оддати їх книгарні “Київ[ської] Старини”, аби вона
продавала їх по 50–60 копійок; все ж вернулися б хоч свої гроші.
А задержувати продаж нового видання не треба, – тим більш, що як я
приватно довідався, – <нерозбірливо> збірається друковати “Історию України”
Єфименкової5.
Я вже написав рецензію до “Вест[ника] Европы”6, коли там не надрукують,
то вдамся кудись інше. Приїхав сьогодня в Петербург Доманицький; він теж
напише. Взагалі рецензії будуть. Слід, як і той раз, надруковати оголошення на
окремих листочках. Про се останнє напишіть.
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Напишіть Карбасникові про умови, на яких Ви даєте йому книжку (30%).
Наклад останньої глави не розібрано. Завтра пришлють мені коректу. За
кілька день видрукуємо брошюру7. Треба друковати не меньш 2 тис[яч]. Раз
друкуєте своїм коштом (тоєсть свій наклад), то ні до якої фірми вдаватися не
треба. У свій час розвезу по рухливих книгарнях і сього тепер досить, щоб
пішла така невеличка брошюра; примірників 500 треба послати до Київа, по
250 у Одессу та Полтаву, а решта мусить розійтися в Петербурзі. Ціну треба
поставити 25 коп. Уступку треба дати 35–40%, собі обійдеться щось коло того
ж, а решта – чистий прибуток. Думаю, що треба викинути крикливий заголовок
“Вниманию народных представителей”.
Радився я з Доманицьким, і він тої думки, що видання окремої брошюри
не завадить книжці, а ще й спопуляризує її. Я теж дохожу тепер до тої думки.
Статтю Вашу про “Децентр[ализацию] и нац[иональный] вопрос”8
присилайте скорше. Вважаючи на конечну, а тепер і наглу потребу мати свій
орган для оборони своїх інтересів, ми рішили видавати тижневик аркушів по
4 друку, – на взір того як “Полярная звезда” або інші. Будемо видавати, поки
буде змоги і стане пороху, бо коли ждати усіх добрих обставин, то ніколи
не дождемося. Зібрали вже більш 1000 р[уб].; збіраємо ще невеличкими
вкладками; сподіваємося ще на таку ж суму. Сего досить на два місці (гонорару
платити не будемо, лиш редакторові), а там, коли орган буде користний, то його
мусять піддержати земляки. Він має бути органом української парламентської
партії або принаймній іти поруч з нею, популярізуючи і доводячи серед публіки
її національні (краєві) домагання. Склад послів у Думу від України взагалі
досить добрий. Находимо співчуття і навіть серьозне пересвідчення там, де й
не можна було сподіватися. Організуємо зараз окрему українську фракцію9, яка
разом з іншими національними фракціями мусить скласти суцільне коло, що
обстоюватиме за національні інтереси і головним чином – за краєві автономії.
Перший виступ того кола має бути у першому засіданні Думи, коли буде
обсужуватися відповідь на тронну промову; коло внесе заяву, щоб в адресу
заведено було вимагання національних автономій. На успіх тої заяви надії
мало; але її конче треба зробити, щоб зразу отверто зазначити свої домагання.
“Кадети” останнім часом поводяться в національній справі дуже паскудно і
воювати з ними доведеться тяжко; і можна досягти чогось т[од]і лиш, коли сі
“хозяева положенія” побачать в Думі справді численну національну партію –
блок, що може їм при случаї не одне ребро висадити.
З сього всього бачити, яка велика зараз потреба літературної пропаганди
наших домагань. Тож ми певні, що Ви не одмовити нам писати; се дуже
потрібно, а тим більш при незначних наших тут силах редактором оббіраємо
Славинського10. Справа остаточно порішиться сими днями, а в першій половині
мая мусить роспочатися видання. Вважаючи на те, як Ви ранійш доводили
потребу сього органа в Петербурзі, дозволяю собі внести Ваше ймення у
проспект. Рахуємо також на допомогу Франка та Гнатюка11, – може б Ви їх
запитали, пока вони одберуть офіціальні запросини.
Іще маю до Вас доручення від нашого Видавничого товариства. Воно
просить Вас, чи не мали б Ви змоги написати для його українською мовою
історію України12, коротшу за ту, що видали Ви по-росийськи (аркушів 10). В
тому єсть велика потреба зараз, а найкраще то могли б зробити ніхто інший, як
Ви. От коли б мали Ви час!
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Дума зібралася, як знаєте з часописів. Настрій не оптимістичний.
Доводиться боротися за кожен крок. Сказати, чим те все скінчиться не можна,
бо уряд – то зараз чистий сфінкс.
[О. Лотоцький]
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 255–256зв.; 265–266 зв. Оригінал. Рукопис. Автограф.

№2
[7 травня 1906 р., Петербург]13
Дорогий Михайло Сергієвичу!
Зараз Вам телєграфую. Задержався на день через те, що бачився з другими
членами редакції, аби моя телєграма не була чимось самим особистим. На
редакційній нараді поставлено просити Вас виконати свій замір і бути членом
редакції.
Приїзд Ваш – очевидна жертва. Жертва та декого “смущала”: чи можемо
ми вимагати її – се накладає моральну відповідальність на случай, коли б
Ви росчарувалися в справі. Але заспокоює тут те, що Ви робили те з власної
ініціативи – і жертву ту з подякую лиш можемо прийняти. По щирости, думка
Ваша приїхати зняла пів-гори з моїх плечей. Діло роспочали ми серьозне,
але більш вважаючи на неминучу потребу, ніж рахуючись із своїми силами.
Редакційний комітет складається з Славинського (редактор), Русових,
Стебницького, Волкова Хв., Забіли14 і мене, – се ті капрали, що перші ціпка
взяли. Решта – то співробітники випадкові, що можуть запомагати, але
клопотатися коло видання не будуть. Як бачите, професіональний журналіст
в складі редакції – один Славинський, та й і той може бути корисним більш
яко редактор, ніж яко публіцист. Зараз нам обіцяно кілька статей (Бодуенде-Куртене, М. Ковалевський, Лучицький, Овсяніко-Куліковський); але крім
окремих статей треба вести орган, відгукуватися на сучасні, часто наглі потреби.
Думаю, що з сього боку ми взяли тягар не по своїх силах, – хоч дехто з нас має
іншу думку, – і для того приїзд Ваш був би дуже і дуже користним, бо Ви крім
самої літературної сторони, були б чоловіком того політичного досвіду, що нам
бракує.
Раз Ви вдалися до мене з листом і бажаєте, щоб я щиро пояснив Вам
ситуацію, то не можу потаїти і деяких прикрих сторон. При тому, що у нас
на гріш амуніції, – у нас набереться на доброго рубля амбіції. Та національна
наша хиба буйно прийнялася на петербурському ґрунті, особливо з приїздом
сюди Русових. Вони оживили тут українське життя, внесли нову живу течію,
розігнавши з громади псевдо-українські елєменти. Але разом з тим вони –
особливо вона – внесли в тутешні відносини прінціпи цілковитого “преклоненія
и поклоненія”, що не переносить ніякої незгоди і через примхи особистої
образи приносить саме діло на жертву особистих рахунків. Мені довелося
зазнати з того великих прикростей. Бувало, що я примушений був ухилятися від
милої справи, бо справді не можна було переносити тої атмосфери особистого
чаду. Вивертаю все те перед Вами для того, абисьте знали, з якою закулісною
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стороною доведеться Вам тут зустрінутись. Русова – не знаю через які причини
– має до Вас почуття мало не вороже15; се може довести до відносин, що можуть
викликати глибоке обурення на діловому ґрунті. Ся риса відвертає тепер од неї
тих, хто ранійше годив їй, як болячці, вважаючи на позітивні сторони її роботи
тут. Певна річ, що ті особисті замахи не матимуть піддержки серед других
членів редакційного комітету, який під проводом Славинського, здається, стає
на цілком діловий ґрунт. Але все те вважаю за свій моральний обов’язок довести
до Вашої уваги. Розуміється, – все те строго між нами.
Материяльна сторона стоїть на який час твердо. Я писав Вам, здається,
що виданнє “Укр[аинского] Вестника” бере на себе Пірожков16 і видаватиме
його на взір “Полярной звезды”17. Три перших місяці видаватиме він на спробу;
коли піде діло – вестиме його й далій, а коли будуть втрати, то ми покриваємо
їх в сумі не більш 2 тисячів. Одну тисячу внесено вже наперед, а другу, як буде
треба, заплатимо по трьох місяцях. Крім видатків на самий друк і рекламу,
видавець оплачує жаловання редакторові і секретареві (200 р[уб]. на місяць)
і гонорар авторам – по 200 р[уб]. на тижневий 4-х аркушевий номер. Члени
редакції рішили гонорара не брати, аби збільшити його для тих, хто звик до
великого гонорару і інакше писати не може.
Чи піде за тим видання – трудно сказати. Я по щирості в тому дуже не певен,
– хоч знов же другі думають інакше. Комерційний елємент в усій тій справі дуже
не певний, бо він переважується ідейним. Ми не можемо рахувати на “спрос”,
а навпаки – мусимо ще викликати інтерес і співчуття серед тих елєментів, що
зараз коли не ворожі, то щонайменьче байдужі. Треба ще їх примусити читати,
а не рахувати заздалегідь на їх кишені. Для того я думаю, що після 3[-х] місяців
видавець з причин материяльних зречеться далій видавати “Вістник”. Але тим
більш треба використати ті три місяці і сказати в протязі їх те, що треба і можна
сказати, але чого ми досі не мали спроможности говорити. Може, як “Вістник”
покаже себе користним, земляки піддержать його й на далій. Але у всякому
разі треба тепер звернути на його найбільшу увагу, – особливо в теперішній
крітичний час.
Справа з органом в новій її практичній формі виникла дуже “скор[о]
палітно”, так само хутко й розв’язалася; через те я й не писав Вам про її періпетії.
Парламентарний український клуб вже утворився, хоч ще й не у великому
числі послів (22), та й серед їх не всі тим захоплені; перешкода тому – в
теперішньому заінтересованні “общим” крітичним становищем справи, а також
браком організаторів. Ваш приїзд був би в тій справі дуже пожад[а]ним.
Щодо відносин з поляками, то тут твердо установилося, що єсть поляки і
поляки. Прогресівна група поляків (з Ледницьким18) входить в національний
парламентський блок і змінити те вже ніяким чином не можна. Але треба
доглядати, щоб той прогресівний блок не вдався в непрогресівний бік, признаки
чого, здається, мусять виявитися.
Телєграфуйте, коли приїдете. Я хотів би зустріти Вас і допомогти Вам
осістися. Бувайте здорові, до побачення!
Перше число журнала появиться коли не 14, то 21 мая19.
Ваш О. Лотоцький
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 263–264зв., 267–268зв. Оригінал. Рукопис. Автограф.
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№3
13 серпня [1906 р., Петербург]
Дорогий Михайло Сергієвичу!
Вже кілька день я в Петербурзі і кручуся тут як муха в окропі, бо всі
знамениті русини петербурські “въ отезде”.
“Укр[аинский] Вестник” мало-мало не дав дуба. Причина – безгрошів’я.
Пірожков вимагає врешті, щоб йому крім безповоротної ліквідаціонної тисячі
рублів (після попередньої умови) дано було в кредіт (під вексель) ще дві
тисячі, – тоді він видаватиме “У[краинский] В[естник]” до кінця року. Бігали
ми по всіх вулицях, але як тепер тисячі на вулицях не валяються, то довелося
прикро. Порішили справу так, що дамо зараз Пірожкову 2 тисячі, що склалися
так: одну (вже власне другу) дав Петро Януарович20, 200 р[уб]. – Д. Маркович21,
500 р[уб]. – Русов і 300 р[уб]. остатку від гонорарів за попередні місяці. Третю
тисячу обіцяли ми дати в початку вересня, сподіваючися на обіцяну Вами
київську тисячу. З тою тисячою діло не певне. Бачився літом з Чикаленком і він
казав, що він цілком пристає, щоб та тисяча пішла на “У[краинский] В[естник]”,
але після листа Вашого він мав розмову з Науменком і той висловився в тім
напрямі, що ледве чи “Укр[аинский] В[естник]” єсть той орган, який малося на
увазі і т. п. (Очевидно причина тут – особисті непорозуміння між Наум[енком]
і Славин[ським]). Але ж справа має рішитися в другій половині сього місяця
остаточно. Я таки думаю, що та тисяча буде наша. Русов писав про неї
В[олодимиру] Б[оніфатійовичу]22, Петро Януарович, що поїхав у Київ, теж має
старатися. Коли Ви ще раз з натиском напишете, то буде “дело в шляпе”.
Тепер вже можна буде якось певнійше взятися до упорядковання “Вістника”.
Редактор починає братися жвавіще. Думаємо завести якусь планомірність
материялу, для чого поділити постійні виділи, та й взагалі додержувати якої
програми. Секретарь у нас –В. Долинський23 – дуже добрий, тямущий в
газетній справі і літературний чоловік (між іншим – він “Обозреватель”). Тепер
і сторонніх співробітників певніще можна буде притягати. Ех, коли б Ви знов
приїхали у Петербург! Заклекотів би “У[краинский] В[естник]”.
Без редактора, як Ви радите, обійтися не можна. І тепер у нас безладдя, а
тоді і сам чорт ногу зламає. Та треба ж поліпшувати діло, а не заплутувать його
через аматорських редакторів. Конечне, краще було б мати більш актівного
і меньчи ледачого редактора, але такий ще на Україні не виріс. А тим часом
мусимо держатися хоч того, що є, – хоч він своїм недбальством до листовання
і т. і. зражає людей. Я так само за два місяці не дістав од його й рядка і не
знав анічогісінько, чи будемо ми жити далій, чи ні. Та нічого не вдієте, – бо
справді ж другого виходу нема. Знов кажу, – якби Ви приїхали, то якось би діло
оживилося. Але – знов – вимагати од Вас того не можна.
Про “Автономію”24 Славин[ськи]й обіцяв запитати в Пірожкова. Про
статтю до “Страны”25 сказав Русову. Окладинку до граматики вже видруковано.
З подорожи до Київа виніс я дуже невідрадні вражіння. Безлюддя – яке
трудно собі уявити. Досі не виробилося співробітників газети. Працює власне
двоє людей – Сергій26 та Матушевсь[кий]. Останній вже звалився – заслаб з
перевтомлення і нервів. Тепер все робить Сергій – сидить на двох редакціях,
пише не меньш як по 3 статті на день і не знати, чи на довго його стане.
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Грінченко держиться осторонь, одиноко, активної ролі майже не бере, хіба що
в товаристві “Просвіта”. Пише лише після особливих замовлень. Хазяйственна
сторона газети йде не краще; ніхто нею не піклується, а тих двох людей на
все не розірвуться, тим більш, що сильні міра сего їх і не слухають, коли вони
що радять. Боюсь, що “Гром[адська] Думка”27 далій нового року не проживе.
“Нова Громада”28 – з боку літературного материялу, принаймній, – стоїть краще.
Подавав я думку про з’єднання “Нової Гр[омади]” з “Літ[ературно]-Н[ауковим]
В[істником]”. Але справді то неможливо вже хоча б з причини нашої свободи
друку: ні за одно число не можна бути певним, – то як же тут зв’язувати долю
і “Вістника”, і людей з таким хистким виданням. Материяльно журнал не
видержить людей, коли б вони спеціально для його приїхали; на ту одежу ледве
протягає ноги оден Сергій. У “Гром[адській] Думці” ледве чи могли б галичане
працювати29, – бо не так близько вони знають текучі обставини росийського
життя. Все се Ви краще самі побачили б, коли б побували в Київі після 25[-го]
сього серпня, – як се торік було30. Я, розуміється, не становив просто питання
про переїзд декого з галичан, аби не дати материялу для усяких безпідставних
міркувань, але що пишу, – то більше з власних виводів.
Зараз не пригадаю до пуття, про що іще мав Вам написати, – то додам
вдруге.
Живу в Петербурзі поки що сам, – мої приїдуть десь з початку вересня.
Низенько вклоняюся Вашим.
Ваш О. Лотоцький
VIII. 13
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 279–279зв., 281–281зв., 280–280зв. Оригінал. Рукопис. Автограф.

№4
І

[кінець вересня 1906 р., Петербург]

Ох, ох, ох дорогий Михайло Сергієвичу!
Лаєте Ви мене аж на всі заставки, – а я мовчу та жду, що то Вам доброго
можна буде написати. Але виходить, що нічого. Первое <ібо> слово – про
“Укр[аинский] Вестник”. Пірожков зрікся його видавати. Причина вийшла
формальна, нікчемна. Ще як був тут Шраг, ми евентуально говорили, чи не міг
би він кредітувати тисячу карбованців, коли б треба було платити Пірожкову.
Він обіцяв подумати. Тим часом Могілянська31 їде літом у Чернігів і під вексель
з Шраговим бланком бере з банку 1000 р[уб]. Ми того нічого не знаємо і для
продовження видання даємо ще тут Пірожкову під вексель дві тисячі рублів, а
третю тисячу, т. з. ліквідаціонну, обіцяємо дати між 5 і 10 сентября. Тим часом
стає відомо, що Могілянська третю тисячу вже взяла під бланк Шрага; тоді ми
заявили Пірожкову, що третю тисячу дамо йому лиш тоді, як прийде відповідь
Шрага, що з його боку нема перешкоди, – бо інакше сею тисячею погашається
вексель Шрага. Ся вся історія затягала справу всього на 3 дні, бо Шраг мав
відповісти телеграмою. Але Пірожков зараз післав у друкарню – припинити і
навіть роскидати наклад, і заявив, що він видавать “У[краинский] В[естник]”
далій не буде.
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Причина ся – для ока, бо все одно мав він припинити видання. Як
виявилося ще попереду, справа росповсюдження журнала поставлена на диво
зле; на Україну не йшло майже нічого, і збитки були великі. Та дивно, що
Пірожков до того не здатен, і не можна зрозуміти, як він за те брався. Затяг він
плату гонорару і на адміністрацію ще з ч. 12 і тепер платити не хоче. Термін
тим векселям, що дав він, скінчається через 8 місяців. Тим часом найближче
з біди можна вийти, поквітувавши хоч з тими залеглостями, які зараз висять
над редакцією; вияснилося, що коли петербуржцям, близьким до редакції, не
заплатити гонорару за ч. 12 та за деякі попередні статті, то можна росплатитися
з співробітниками. Доведеться і з Вашого гонорару, як буде на те Ваша згода,
потягти рублів 25–30 на ліквідацію.
Як же далій? От тут і почалися переливки. Спершу Олександр
Ол[ександрович]32 подав героїчну думку – видавати власними силами і,
їхавши в Полтаву, обіцяв усякі золоті гори. Гора вродила лиш – власне, не
вродила нічого. Можемо рахувати всього хіба на 2 тисячі. Публіка дійшла до
розпачу і нахилилась перервати видання. Я подав таку думку, що пождати
до 1–15 листопаду, зібрати материял, а там випускати до кінця року кілька
книжок, вважаючи по грошах; таким чином – і помремо без великого скандалу,
і скажемо те, що мали сказати, бо до сього часу, кидаючись на всякий материял,
аби лиш напхати чим номер, ми сказали дуже мало. Позаяк я не обстоював
сеї думки, то до неї пристала й решта. Але тоді звернули на мене, щоб я взяв
всю справу у свої руки. Я опинився в дуже прикрому стані. Справа ся дуже
трудна, не по моїх силах; я до такого діла ніколи й не торкався. Ви ж знаєте, що
я не можу погодити петербурські сумніви, у тім я досить упевнився з практики
Видавничого товариства33; рефлективний український Петербург викликає у
мене або нудоту, або обурення. До того ж мене не так давно тяжко ображено
на ґрунті моєї участи в “Укр[аинском] В[естнике]”. Усе се примушувало мене
рішуче зріктися. В останній час, бачучи, що інакше нічого не вийде, бо ніхто
другий не згодиться, я вже й пристаю на те, щоб з запомогою секретаря взяти
на себе редакційну частину, уклавши наперед план видання, основні статті,
розписавши про все співробітникам, і роспочати саме видання з падолиста.
Але тепер Петро Ян[уарович] вже стоїть на тому, що[б] роспочинати зараз.
Така комбінація, по-моєму, нічого не варта, бо зараз з бідою можна набрати
материялу на одно число, а там знов будемо кýкати. Нам же треба не для того
вести далій видавництво, щоб журнал виходив, в для того, щоб сказати потрібні
речі; тож треба поклопотатися перш про материял; я й уложив програму бажаних
книжок, але статті по тій програмі можуть присилатися нам хіба через місяць.
Так стоїть справа. Сими днями маємо остаточно обрадитися і на чомусь
стати. Як Ви думаєте?
З попереднього бачите, що стаття Ваша до “Укр[аинского] В[естника]”
мусіла задержатися34. Вона зараз у мене.
У справі Вашої “Історії” для Видавничого т[оварист]ва, здається, далій
піде гладко35. Я говорив з П[етром] Я[нуаровичем] “отверто і рішуче”, поставив
на увагу, що маючи з Вами діло, треба зріктися пунктаторських традицій
Т[оварист]ва і або зараз сказати Вам отверто, що друковати не будуть, або
згодившися, вести діло по-люцьки; сказав я, що особисто навіть радив Вам
не мати діла з Т[оварист]вом. П[етро] Я[нуарович] на такі речі надувся, але
то конче потрібно, бо без такого настрою його неминуче рефлєкс обгорне. Я

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

79

обіцяв свою допомогу у друкованні Вашої “Історії”, і довідався, що П[етро]
Я[нуарович] вже написав Вам щось люцького36.
Щодо доручення Вашого до Пірожкова, то з попереднього самі бачите, –
діла мені з ним не можна мати ніякого. Простіть, але се було б дуже тяжко, та й
розмовляти тепер з ним я не міг би як слід. Найкраще, думаю, було б доручити
се діло або Карбасникову, або яко[мусь] чоловікові нейтральному – Олександру
Сергієвичу37, коли він сюди приїде.
Друкарні глухонімих заплачу 100 р[уб]. 5/Х з тих грошей, що мав я післати
Олександру Сергієвичу; поквітуйте з ним.
Простіть, із своєї залеглости Вам зараз заплатити не можу.
Здається, все. Якщо стане ясно з “У[краинским] В[естником]”, – зараз
подам звістку. Напишіть і Ви, як думаєте.
Бувайте здорові
Ваш О. Лот[оцький]
Де зараз Олександ[р] Сергієвич? Наколи б “Вістник” продовжувався, то
треба вдатися до його з проханнєм про співробітництво. За ним обралася тема
про університетську освіту, а ще добре було б, коли б згодився він написати
історію руху українського з ХІХ ст. Коли не вигорить з “Укр[аинским]
В[естником]”, то треба рішуче братися за видання того збірника, про який
ми говорили – “Укр[аинские] Вопросы”. Конче треба договорити те, що не
договорено у “Вістникові”.
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 270–270зв., 272–273зв. Оригінал. Рукопис. Автограф.

№5
2 жовтня [1906 р., Петербург]38

ІІ
Дорогий Михайло Сергієвичу!
Учора все рішилося – постановлено видавати “Укр[аинский] В[естник]”
і далій – двохтижневими двойними №№-рами. Єсть 2000 р[уб]. Стане на
6 чисел. Перше число вийде між 1–15 ноября. Хотіли роспочати зараз, але я
запротестував, бо то була б така легковажна авантюра, як і попереду; треба
підготовить материял. Мене вибрано фактичним редактором. Се мене дуже
непокоїть, але інакше, видно, не можна. Прийму сей тяжкий хрест, вважаючи,
що ненадовго і що Ви приймите близьку участь в видавництві. На мою думку,
треба скористуватись тим[и] 6 числами, щоб вбагати в них основні статті, які
почасти мали увійти у пропонований нами збірник (збірник після зможе таки
вийти); зайвого мотлоху, який ранійше містився, не повинно бути.
От проектовий список тем національно-політичного змісту:
Конкретная форма автономии – треба подати якийсь проект статуту. Чи не
могли б Ви се зробити або39 списатися з М. М. Ковалевським, який обіцяє Вам
“услугу за услугу”?
Автономія – Авалов40, Карєів41або хто інший.
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Ідеологія національности (ще 2–3 статті Овсян[ико]-Куликовського. Одна
стаття вже есть).
Основные черты укр[аинской] истории. Коли не згодитеся Ви, то написав
би Доманиць[кий].
Политические движения на Украине (история). Доманицьк[ий].
Развитие национ[ального] самосозн[ания] в ХІХ в. А. С. Грушевск[ий].
Историч[еское] обоснование украинства. М. С. Грушевс[кий].
80–90-е гг. на Украине. М. С. Грушевск[ий].
Русско-польские отношения. М. С. Грушевск[ий].
Радикально-демокр[атическая] партия. Ефремов, Матуш[евский].
Партии в Галичине. Лозинський42 (як Ви думаєте [?]).
Этнографич[еский] тип украинца. Ф. К. Волков (взявся).
Холмская Русь и ее нужды (“Русин” із “Гром[адської] Думки”43, – бо на Вас
вже буде дуже тяжко).
Национальные нужды негосуд[арственных] народностей (по материалам
Союза автономистов).
Самоуправление – теперь и Desiderata44. Шраг і старий Ліжняков45.
Виборная перспектива – від місцевих людей.
Очерк літератури. Єфремов–Дорошенко46.
Литература галицкая. Франко.
Укр[аинская] пресса – Дорошенко (загальний провідний начерк в кінці
року).
Русская преса на Украние. Долинський47.
Укр[аинский] театр. С. Русова.
Музика. Кошиць.
Укр[аинское искусство]. Яцимирськ[ий]48.
Укр[аинский] язык. Шахматов.
(Крім того в кожному числі мусить бути якийсь персональний начерк таких
осіб: Франко, Стефаник, Винниченко, Грушевський, Антонович, Драгоманов.
До начерків про беллетристів можна додати переклад якого оповідання).
Школа народня. Грінченко.
Внешкольное образование народа. С. Русова.
Статистика нар[одного] образован[ия]. А. Я. Ефименко (єсть тут і взялася).
Народня література. Дорошенко.
Середня школа. Пропоновано Житецькому.
Университетская наука. А. С. Грушевский.
Научная разработка укр[аинских] дисциплин. М. С. Грушевс[кий].
Язык администрации и суда. Дмитрієв49.
Физич[еские] условия укр[аинской] территории. А. А. Русов.
Земледелие на Укр[аине] как основной промысел и его значение в
эконом[ической] жизни госуд[арства]. П. Я. Стебниц[кий].
Земельное обеспечение и зем[ельная] нужда. Рклицкий50.
Земельный фонд. Я. Забелло51.
Мобилизация земли. П. Я. Стебниц[кий].
Аграрные перспективы. Чижевский.
Заработки на владельч[еских] землях неразр<>. зав<>. предприятиях.
Ярошев[ский]52.
Безземельный пролетариат. Ярошев[ский].
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Кустарные промыслы. Николаевский53.
Новые аграрные законы. Лотоцк[ий].
Соврем[енное] промышленное развитие и его преспективы. Вольский54.
Классовая борьба. Аграрии (Ефименко). Духовенство и народ. Лотоцкий.
Физич[еские] условия жизни населения (движение нас[еления], прирост,
убыль, санит[арные] услов[ия], смертность). М. Левиц[кий]55.
Бюджет в государстве на автоном[ных] началах. Бородаевс[кий]56.
Нар[одные] сбережения и кред[итные] нужды. Бородаев[ский].
Сі теми – лиш <adumbratio>57.
Зараз буде росписано авторам, щоб допомагали. Найголовнійша надія
на Вас, що Ви так близько візьмете сю справу, як і попереду. Беручи на себе
редакторство, я й рахував на те. Сподіваюся і Ваших вказівок щодо програми,
техніки і т. і. Дуже прошу і Олександра Сергієвича написати ті теми, які
означено вище і на які він раніще і згодився. Само собою, Ви самі призначите
собі такі теми, яких і нема тут. З великим захвильованнєм жду Вашої відповіди.
Кліша Ваші прийшли. Сьогодня їх забіраю у В. і оддаю до роботи. На сім
тижні роспочнется і друк Вашої “Історії”58. До кінця місяця може й видрукуємо.
Бувайте здорові.
Ваш О. Лотоцький
Х. 2.
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 276–278зв. Оригінал. Рукопис. Авто
граф.

№6
[приблизно 11–12 жовтня 1906 р., Петербург]59

ІІІ
Ох, дорогий Михайло Сергієвичу!
Треба знати ту ситуацію, що тут є, щоб розуміти все. Все, що Ви кажете
про дальші вигляди журнальної справи, цілком справедливо. Пороху у нас
надовго не стане, щоб вести периодичний журнал, а як він зовсім упаде, то тоді
трудніще буде розгойдатися і на збірник. Але що ж вдієте? Публіка забагнула
таки довести журнал до кінця року, щоб не було так встидно. Мене принесли в
жертву тому бажанню; як не одмагався, – мусів згодитися. Дуже добре розумію,
трудне становище. Від петербуржців поживи мало; на Україні кожен капрал
одбуває за трьох генералів; але все ж сподіваюся, що на 4 числа до кінця року
материялу таки здобуду, а там, коли видно буде, що справа безнадійна, то й
перейдемо на непериодичні збірники; се останнє я бачу неминуче. Що ж до
сьогорічних ще чисел, то, власне кажучи, тут з Вашим проектом нема великої
ріжниці. Ви радите випустити чисел із 4[-ри] тижневих, а ми випустимо стільки
ж двохтижневих. Се останнє навіть і краще, – бо лехче пектися на вугіллі щодва
тижні, ніж щотижня. А пектися треба буде, бо вибравши мене на редактора,
любезні земляки на тому заспокоїлися і навіть не показують носа на редакційні
зібрання. Побачимо, що то буде далій. Я все ж не приступлю до друку ранійше,
як матиму материял хоч на 2 числа; коли того не буде, то не зможу й вести
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справу і хай ведуть її meliora potentes60; а замість того треба буде взятися
до видання, як Ви радите, неперіодичних збірників. Все ж таки, кажу, що 4
№№ надіюся забезпечити і тому прошу таки Вашої допомоги. Знаю, дорогий
Михайло Сергієвичу, що тяжко Вам одриватися од постійної роботи, яку Ви
собі зараз завдали, – але ж знаю разом з досвіду, що для Вас дати статтю – “что
раз плюнуть”. А без Вас діло не піде. Усі кажуть (Sic transit stultitia mundi!)61, що
коли приймав у журналі близьку участь Грушевський, то й справа велася добре
і інтересно. Як бачите, земляки ладні скласти Вам пам’ятник нерукотворний, не
ждучи навіть Вашого блаженного успенія, – а Ви не цінуєте такого порушення
задля Вас святих українських звичаїв.
Так-то, дорогий Михайло Сергієвичу, – перегляньте мої пропозиції в
попередньому листі і потроху пишіть.
Єсть такі речі, що крім Вас просто таки нікому писати їх вже навіть з тої
причини, що Ви єдиний свідок древній давних часів; треба се, напр., сказати про
80–90 рр. на Україні, що попережали дальш[и]й жвавіщий рух до засновання
партій. Про польсько-українські відносини конче треба написати, – а крім
Вас ніхто не напише. Так і з другими темами, про які писав я. Хіба що міг би
Доманицький написати про основні риси укр[аїнської] історії. Багалій того не
напише. Як знаєте добре, він і ранійше не квапився на писання в українських
органах, а тепер він – ректор університету, то під бременем государственних
забот викине з пам’яті усі обіцянки. Я йому сими днями послав другу пропозіцію,
для його придатнійшу; кажуть він був докладчиком перед універс[итетською]
радою про Ваші наукові праці і заслуги – перед Вашим докторуваннєм62, – то я
й просив його, щоб написав про Вас статтю на підставі фактів свого доклада.
Коли се напише, то се буде з його “шерсти клок”. А мені іменно хочеться, щоб
написало про Вас яке “ймення” – ввиду важливости предмета. Про кустарів
справді добре було б, коли б написала Марія Сильвестрівна, яку я, низенько їй
кланяючись при сій нагоді, дуже прошу написати. Добре, мені здається, було
б, коли б стаття захопила ширше – усю народню штуку в закордонній Україні,
було б важнійше і інтереснійше.
Про “Літ[ературно]-Наук[овий] В[істник]” я й сам думав, що треба дати
статтю, навіть придумав назву – “Піонер укр[аїнської] журналістики” – і хотів
запропонувати її Доманицькому, яко укладчикові показчика63; але як у Вас
єсть відповідний автор, то нехай пише, – лиш би не розганявся більш як на
8–10 сторін. Про Антоновича збірається писати Житецький (син знаменитого
батька)64, а про Драгоманова – как Вас сказать? – Хведор Кондратьєвич65, але
він не дав ще певної відповіди. Я пропонував сю статтю для Франка, але мусів
поки-що “уступить под давленіем обстоятельств”.
Олександру Сергієвичу напишу.
У вказівках Ваших щодо ілюстрацій довелося поробити деякі зміни66.
1). Малюнки про те, як древляни вбивають Ігора, знайти не можна. 2). Так само
з образком про руйнованнє татарами “Київа”. 3). Малюнки про Андибера треба
випустити: вони порушають усю цільну перспективу історичних малюнків
і вводять, досить не консеквентно, беллєтристичний елємент, по крайности
можна б подати їх в значно зменшеному виді. 4). Дуже трудно тут знайти
“Кіев[скую] Старину” з малюнками Мазепи і Гонти; коли не можна буде, то
попрошу у Вас тих малюнків. 5) Могилу Шевченка і Мазепин дім треба буде
поробити другі, бо то кліша завеликі. 6). Додаються малюнки: Ярославова
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гробниця, текст Остромірового Євангелія, замок Острожского, козачий човен,
козачий табор – поки що. В друкарню глухонімих заплачено.
Бувайте здорові. Ваш О. Лотоцький
Я послав Вам програму самих основних статей; але в кожному № буде і
текучий материял на питання дня, на нові урядові акти, факти життя, хроніка,
бібліографія. Зараз дістав від Доманицького прикру звістку, що він держить
випускний іспит в Одесі і не приїде. Без його зле, особливо з рекламою і
газетним резонансом67.
Ох, щоб, їдучи до Київа, зазирнули Ви хоч на який тиждень до Петербурга!68
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 259–260зв., 274–275зв. Оригінал. Рукопис. Автограф.

№7
[19 жовтня 1906 р., Петербург]69
Finita la comedia. Редакція “Укр[аинского] В[естника]” постановила
припинити видання журналу “до відповідних часів”. Причина – трудні
обставини, зверхні і щодо самого материялу. Досі всі відповіді співробітників –
негативні. Се відповідає й Вашій думці. Але я не певен, чи можна буде далій
випускати постійно збірники. Здається, треба таки витягти стару ідею про
великий збірник, – як ми з Вами радилися. Дуже хотів би знати Вашу думку.
Ваш О. Лотоцький
Прошу переказати Франку й Лозинському.
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 151зв. Оригінал. Рукопис. Автограф.

№8
27 жовтня [1906 р., Петербург]
З дручення редакції “Укр[аїнского] Вістника”, що ліквідовала свої рахунки,
послав Вам гроші. З них належить
Вам – 138 р[уб]. 50 к[оп].
Олександру Сергієвичу –15 р[уб]. 75 к[оп].
Франкові – 10 р[уб].
Гнатюкові – 13 р[уб]. 75 к[оп].
––––––––––––––––––––––
178.0070
Простіть ласкаво, що турбую Вас проханням передати гроші згаданим
особам.
Скоро дістанете коректу.
Ваш О. Лотоцький
Х. 27
ЦДАІК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 269. Оригінал. Рукопис. Автограф.
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Лист датовано за згадкою про відкриття І Державної Думи, яке відбулося
27 квітня (за ст. ст.) 1906 р.
2
Тут і далі в першій частині листа йдеться про розповсюдження 2-го видання “Очерка истории украинского народа” М. Грушевського, яке вийшло 1906 р.
у Петербурзі в друкарні “Общественная польза”. Детально див.: Кавунник В. Історія видання “Очерка” Михайла Грушевського//Грушевський М. Твори: У 50 т.
Львів, 2015. Т. 22. С. V–ХLІІ.
3
17 квітня 1906 р. контора друкарні “Общественная польза” повідомила
про завершення друку “Очерка истории украинского народа” та розподіл його
накладу (2000 примірників) серед книгарень, зокрема М. П. Карбасникова та
“Киевской старины” (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 164).
4
Йдеться про Карбасникова Миколу Павловича (1852–1921) – одного
з найпопулярніших петербурзьких видавців і книгарів. Окрім приватного
видавництва, заснованого в Петербурзі в 1871 р., мав мережу книгарень
в Петербурзі, Москві, Варшаві, Вільно. Фундатор та голова правління
Російського товариства видавців та книгарів. У 1908 р. заснував Товариство
“Н. П. Карбасников”.
5
Йдеться про видання: Ефименко А. История украинского народа. СПб.:
Изд. Акц. общ. “Брокгаузъ-Ефронъ”, 1906.
6
Див.: Лотоцкий А. Проф. Михаил Грушевский. Очерк истории украинского народа. Издание второе, дополненное. СПб., 1906//Вестник Европы. 1906.
Т. ІІІ. С. 366–368. Передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. Львів, 2015. Т. 46.
Кн. 1. С. 153–155.
7
Останній розділ 2-го видання “Очерка истории украинского народа”
М. Грушевський випустив окремою брошурою: Грушевский М. Украинство в
России, его запроcы и нужды (глава из “Очерка истории украинского народа”).
СПб., Типография Т–ва “Общественная польза”, 1906. 48 с. Передмова до видання датована 18 квітня (за ст. ст.) 1906 р.
8
Йдеться про статтю: Грушевский М. Децентрализация и национальный
вопрос//Сын Отечества. 1905. № 133. 22 июня (4 августа). С. 2. Стаття, написана впродовж 4–6, 9 травня, 8–9 липня 1905 р., тематично вписувалася в започаткований “УВ”. Знаючи від автора, що в першодруці вона була “моцно покалічена”, О. Лотоцький мав намір передрукувати її в перших числах новопосталого
парламентського тижневика. Проте цей задум не був реалізований.
9
За даними члена Української парламентської фракції І Державної Думи
В. Шемета, на кінець травня 1906 р. до її складу входило 40 осіб (Шемет В.
Украинская парламентская фракция//Украинский вестник. 1906. № 2. 28 мая.
С. 133–134).
10
На титулі й останній сторінці всіх 14-ти номерів журналу були зазначені імена офіційного редактора М. А. Славинського та видавця Н. М. Лотоцької
(дружина О. Г. Лотоцького).
11
І. Франко та В. Гнатюк опублікували в “УВ” по одній статті: Франко
Ив. Австрийский кризис//Украинский вестник. 1906. № 3. 4 июня. С. 175–178;
Гнатюк В. Из украинских провинций Венгрии //Там само. 1906. № 5. 18 июня.
С. 295–300.
12
Йдеться про видання: Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка
історія України. СПб., 1907. 175 с. Робота над виданням “смакувала” вченому, тому він написав її за досить короткий час: упродовж 5–24 вересня 1907 р.
1
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Усі перипетії підготовки видання детально висвітлені у взаємному листуванні
М. Грушевського з П. Стебницьким, який взяв на себе відповідальність за вихід книжки у світ (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 770. Арк. 66; 70–71;
72–73; 86; 74; 75–76; Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. ІІІ. №№ 52029–52030; 52032–52034; 52066–
52068; 52082–52083; 52085–52088), а також з О. Лотоцьким, який від імені
“Благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книг” подав
ідею та всіляко підтримував проект. “Коротка історія України” побачила світ
лише в березні 1907 р.
13
Лист датовано за згаданою на початку листа телеграмою, яку М. Грушевський отримав 7 травня (за ст. ст.) 1906 р., про що занотував у щоденнику: “Нині прийшла телєграма від Лот[оцького] – kommen brifisch – двозначно,
але ми зрозуміли її вірно – приїздіть, докладнійше листом” (ЦДІАК України.
Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 114 зв.). Телеграма з відповідним щоденниковій
нотатці текстом “KOMMEN BRIFISCH LOTOCKY” зберігається: ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 613. Арк. 238.
14
Йдеться про Забіла Якова Платоновича (бл. 1870–після 1907) – українського діяча в Петербурзі, службовця Петербурзького губернського акцизного
управління, члена Української громади, товариша голови “Благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книг”, секретаря “Товариства імені
Т. Г. Шевченка для допомоги нужденним уроженцям Південної Росії, що навчаються у вищих навчальних закладах С.-Петербурга”, співробітника “Украинского вестника”, автора статей про Тараса Шевченка.
15
Отримавши перед виїздом, 10 травня (за ст. ст.) 1906 р., цього листа,
М. Грушевський занотував у щоденнику: “На виїзднім дістали лист Лот[оцького],
де оповідав ситуацію і неприхильний настрій Русових. Се навело на досить
сумні гадки, але я рішив пробувати наладити” (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1.
Спр. 25. Арк. 115). Досить приязний лист О. Русова до М. Грушевського від
12 червня (за ст. ст.) 1906 р. засвідчує, що М. Грушевському вдалося налагодити взаємини з Русовими: “А у Петербурзі у редакції нашій без Вас сумнійше
стало: і Лотоцький кудись втік, і Дорошенкові, і моїй жінці треба од’їздити з
столиці” (Катренко А. М., Петрук Б. В. О. О. Русов – видатний український
вчений і громадський діяч... С. 37).
16
Йдеться про Пирожкова Михайла Васильовича (1867–1927) – російського
видавця, книготорговця, педагога. Розпочав видавничу діяльність із серії “Исторический отдел” (упродовж 1903–1908 рр. вийшло 17 назв), у 1905–1906 рр.
видавав журнал “Полярная звезда”, у 1906 р. – журнал “УВ”.
17
“Полярная звезда” – щотижневий журнал, виходив у Петербурзі з 15 грудня 1905 р. до 19 березня 1906 р. за редакцією П. Струве. Видавець – М. В. Пирожков. Вийшло 14 номерів.
18
Йдеться про Ледницького Олександра Робертовича (1866–1934) – російського і польського громадського діяча, адвоката, журналіста, депутата І Державної Думи Росії, голову Союзу автономістів – парламентської фракції Думи.
19
Перше число “УВ” вийшло 21 травня 1906 р.
20
Йдеться про Петра Януарійовича Стебницького.
21
Маркович Дмитро Васильович (1848–1920) – український громадський і
державний діяч, правник, письменник.
22
Йдеться про Володимира Боніфатійовича Антоновича.
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В. І. Долинський замістив секретаря редакції Д. І. Дорошенка (Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 3. Варшава, 1934. С. 176). Під псевдо “Обозреватель” умістив у парламентському віснику низку інформаційних матеріалів
під заголовком “Депутати с территории Украины и деятельность их в Государственной Думе”.
24
Ймовірно, йдеться про автограф статті М. Грушевського “Национальний
вопрос и автономия”, опублікованої в № 1 “УВ” (передрук українською див.:
Грушевський М. Твори: У 50 т. Т. 1. С. 413–420).
25
Йдеться про статтю: Грушевский М. Национальные моменты в аграрном
вопросе//Страна (СПб.). 1906. № 154. Стаття написана 30 червня – 1 липня
1906 р. (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 120). Закінчивши її підготовку, М. Грушевський вирішив послати працю до петербурзької газети “Страна”, супроводжуючи коротким листом до одного з редакторів – М. М. Ковалевського: “Исполняю Ваше желание, а свое обещание, и посылаю статью, одновременно с этим, по вопросу, который Вы мне предлагали (отношение украинцев к аграрному вопросу), хотя в несколько расширенном виде (“Национальные
моменты в аграрном вопросе”). Будьте любезны исполнить и свое обещание по
отношению к нашему ’Украинскому Вестнику”, дать статью (может быть, об
автономии Украины, ее законности и т. п.?)” (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1.
Спр. 275. Арк. 138). Газета “Страна” – щоденна політична, суспільна та економічна газета, виходила в Петербурзі з 19 лютого 1906 р. до 13 січня 1907 р.
за редакцією М. М. Ковалевського та І. І. Іванюкова. Тимчасово видання призупинилося в липні 1906 р. після розпуску І Державної Думи, тому й публікація статті затрималася. Лише 9 вересня (за ст. ст.) 1906 р. М. Грушевський
занотував у щоденнику: “Видруковали аж тепер!!! мою статю про нац[іональні]
моменти в “Страні”!!!” (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 128зв.).
26
Йдеться про Сергія Олександровича Єфремова.
27
“Громадська думка” – щоденна українська політична, економічна й літературна газета. Виходила у Києві з 31 грудня 1905 р. до 18 серпня 1906 р.
Видавці – В. Леонтович (№ 1–170) та Є. Чикаленко (№ 171–190), редактори –
В. Леонтович, Ф. Матушевський. Адміністративно закрита після жандармського обшуку.
28
“Нова громада” – літературно-науковий щомісячний журнал, що
видавався у Києві у з січня по грудень 1906 р. Всього вийшло 12 номерів.
Видавці: В. Леонтович (№ 1–8), Є. Чикаленко (9–12). Серед редакторів:
В. Леонтович, Б. Грінченко, С. Єфремов. Видання припинено через фінансові
проблеми.
29
Співпраця галицьких кореспондентів із “Громадською думкою” не
склалася майже від початку виходу газети. 9 березня 1906 р. в числі 55 було
надруковане редакційне звернення “До наших галицьких товаришів”. Воно
носило форму роз’яснення галицьким дописувачам, які нарікали на відмову
друкувати їхні статті або на значні редакційні й мовні втручання в тексти.
У зверненні висловлювалося побажання до кореспондентів з Галичини,
матеріали яких редакція вважала надзвичайно важливими, “писати популярно,
дуже простою народньою мовою, – такою, якою говорить у нас народ”. На
останній сторінці цього ж числа газети була також подана коротка відповідь
С. Томашівському, стаття якого через зазначені у звернені причини не
побачила світ на сторінках “Громадської думки”. Відхилений редакцією огляд
23
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С. Томашівського інформував читачів наддніпрянської України про вихід
збірника на пошану десятилітньої наукової праці в Галичині М. Грушевського.
На ці замітки М. Грушевський відреагував категорично. Він ініціював
підготовку колективної заяви щодо виходу зі співробітників газети. 17 березня
1906 р. узгодив це питання з І. Франком та В. Гнатюком, а 20 березня ознайомив
їх із текстом заяви, яка була спрямована видавцеві та редакторові “Громадської
думки” В. Леонтовичу (чернетка тексту зберігається: ЦДІАК України. Ф. 1235.
Оп. 1. Спр. 275. С. 169–169зв.). Цей інцидент викликав тривалу дискусію. Так,
невдовзі в газеті “Діло” з’явилася розлога публікація О. Борковського “Нашим
київським товаришам низький поклін і гречна відповідь” (1906. Ч. 65, 67,
68). Бажаючи залагодити конфлікт, 30 квітня 1906 р. у “Громадській думці”
(№ 98) було опубліковано чергове послання “До наших галицьких товаришів”.
Пояснюючи, що в основі попереднього звернення до галицьких кореспондентів
були лише національні інтереси, а не бажання образити, редакція газети все
ж висловила свої вибачення за нетактовність: “Може в заяві нашій трапився
якийсь необережний вираз? Коли так, прохаємо товаришів-галичан вибачити
його: тільки ж, коли такий вираз і знайдеться у нашій заяві, просимо товаришівгаличан зрозуміти, що ми зверталися до товаришів, до товаришів працею, духом
та любовію до рідного краю, а через те дбали не стільки про гречність, скільки
про діло, і сподівалися, що говоримо про справу усім добре відому та що нас
зрозуміють з першого слова…”.
30
За щоденником М. Грушевського, з 28 серпня по 2 вересня (за ст. ст.)
1905 р. він перебував у Києві, про що занотував: “трапив якраз на засіданнє;
ввечері 29[-го] був у Антоновича; наради зробили невимовно прикре вражіннє, і я старався склеїти порозуміння між радикалами й демократами” (ЦДІАК
України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 90зв.).
31
Йдеться про дружину українського літературного критика, публіциста
Михайла Михайловича Могилянського – Олександру Олексіївну, уроджену Сітенську (1973–1932).
32
Йдеться про Олександра Олександровича Русова.
33
Йдеться про “Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг”, засноване в Петербурзі 1898 р. з ініціативи генерала М. Федоровського. Із часу заснування його правління очолювали Д. Мордовець, О. Русов,
П. Стебницький, О. Лотоцький, Г. Голоскевич.
34
Йдеться про статтю М. Грушевського “Против течения”, яку він готував
впродовж 17–18 вересня 1906 р. для № 15 “УВ”, що не вийшов (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 129зв.). Цю працю вчений включив до збірника
“Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки” (СПб., 1907),
до якого увійшли його публікації в “УВ” та інших російських виданнях (“Сын
Отечества”, “Страна”, “Киевские отклики”). І хоча в примітці до статті “Против
течения”, яка відкрила збірник “Освобождение России и украинский вопрос”,
автор зазначав, що вона написана у серпні 1906 р. саме для 15-го номера “УВ”,
вважаємо цю дату помилковою, тим паче, що у щоденних нотатках за серпень
1906 р. відомостей про підготовку жодної статті до цього видання не зафіксовано.
35
Йдеться про видання: Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка
історія України. СПб., 1907 (див. прим. № 11, 36).
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Йдеться про лист П. Стебницького до М. Грушевського від 12(25) вересня
1906 р. щодо видання праці львівського професора “Про старі часи на Україні.
Коротка історія України”. У ньому петербурзький кореспондент наголошував:
“Дуже радіємо, що Ви сіли за малу історію і вживаємо всіх заходів, щоб видати
її якнайскорше – на нашу, російську міру. Щоб упоратись за місяць – за те
не ручуся, бо й набрати 10 аркушів то не дрібниця, та ще поки упорядкувати
що треба з малюнками, то непомітно і час пробіжить. Певно ж коректуру
доведеться Вам посилати регулярно. В кожнім разі зробимо все, чого од нас
вимагає значіння Вашого ймення і самої брошюри” (ЦДІАК України. Ф. 1235.
Оп. 1. Спр. 770. Арк. 64).
37
Йдеться про Олександра Грушевського – молодшого брата Михайла Грушевського. В “УВ” він опублікував під криптонімом “А. Г.” декілька статей
та заміток: “Социал-демократия и украинский вопрос” (Украинский вестник.
1906. № 1. 21 мая. С. 42–45); “Голоса об автономии” (№ 3. 4 июня. С. 152–157);
“Др. Стефан Томашівський. Володимир Антонович. Львів, 1906” (№ 3. 4 июня.
С. 196–197).
38
Лист згадано в щоденнику М. Грушевського за 5 жовтня (за ст. ст.) 1906 р.
(ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 131 зв.).
39
Тут і далі в тексті програми зроблені підкреслення червоним олівцем тих
позицій, які передбачалися для написання М. Грушевському. Найвірогідніше,
підкреслення зроблені самим М. Грушевським.
40
Відомостей про автора на ім’я Авалов не виявлено.
41
Йдеться про Кареєва Миколу Івановича (1850–1931) – російського історика, депутата І Державної Думи Росії.
42
Йдеться про Лозинського Михайла Михайловича (1880–1937) – публіциста, громадсько-політичного діяча, постійного дописувача “Діла”, “УВ”,
“Ради”, ЛНВ, де він, зокрема, вів огляди “З австрійської України”.
43
Йдеться про Олександра Дуду-Дудинського, який під псевдо “Старий
русин” у “Громадській думці” друкував статті на тему Холмщини, зокрема:
“З Холмщини” (№ 95), “Посли з Люблінської губернії” (№ 101), “Про Холмщину” (№ 184). Саме йому О. Лотоцький резервував цю тему в своєму проспекті. О. Дуда-Дудинський був членом Київського товариства “Просвіта”, за
часів Української держави – делегат від Холмської округи в комітеті у справах
біженців.
44
Desiderata (лат.) – побажання, наміри.
45
Відомостей про цього автора не виявлено.
46
Йдеться про співробітника й секретаря “Украинского вестника” Дмитра
Івановича Дорошенка, якому були розписані теми: “Очерк літератури” (спільно
з С. Єфремовим), “Украинская пресса”, “Народня литература”. Про його участь
у редакційній діяльності “УВ” О. Лотоцький згадував: “Головним колесом у
редакційній машині був Д. І. Дорошенко, з огляду на його здібність літературну, працьовитість та лагідність вдачі” (Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 3.
Варшава, 1934. С. 176).
47
Йдеться про співробітника “УВ” М. С. Долинського, який опублікував на
його сторінках статтю “На очереди” (№ 10. 23 июля. С. 692–698).
48
Йдеться про російського філолога-славіста Олександра Івановича Яцимирського (1873–1925).
36
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Йдеться про Дмитрієва Миколу Андрійовича (1867–1908) – адвоката,
публіциста, видавця, мецената, діяча полтавської “Просвіти”, одного із засновників та редакторів (у 1905–1906 рр.) журналу “Рідний край”, співорганізатора
видавництва “Український учитель” у Полтаві (1906).
50
Йдеться про Рклицького Михайла Васильовича (1862–1929) – історикастатистика, керівника Статистичного бюро Полтавської земської губернської
управи, автора низки праць з історичної економіки й статистики Лівобережної
України.
51
Див. примітку № 12.
52
Ймовірно, йдеться про Ярошевського Богдана (1870–1914) – українського політично-громадського діяча, видавця й журналіста.
53
Відомостей про цього автора не виявлено.
54
У 1906–1909 рр. у Петербурзі було видано низку праць автора на
ім’я Вольский А. А.: Производительные силы и экономическо-финансовая
политика России. Доклад А. А. Вольского. СПб., 1906. 29 с.; Основы торговопромышленной политики России. Доклад A. A. Вольского. СПб., 1908. 35 с.;
Вольский А. А. Совет съездов представителей промышленности и торговли.
Материалы по железнодорожному вопросу. № 4. СПб., 1907–1909. Припускаємо,
що саме цей фахівець був обраний автором статті щодо висвітлення тогочасного
промислового розвитку.
55
Ймовірно, йдеться про Левицького Модеста Пилиповича (1866–1932) –
українського письменника, культурного діяча, лікаря. Один із засновників
Української радикальної партії (згодом – Українська радикально-демократична
партія). Від 1905 р. – директор фельдшерської школи й притулку для покинутих
дітей у Києві, у 1906 р. – член редколегії газети “Громадська думка”, член Київського товариства “Просвіта”, за сприяння якого видавав медичні брошури.
56
Йдеться про українського економіста, державного діяча Бородаєвського
Сергія Васильовича (1870–1942). Працюючи в Петербурзі, підтримував зв’язки
з провідниками Української громади, дописував до “УВ”.
57
adumbratio (лат.) – начерк.
58
Йдеться про видання: Грушевський М. Про старі часи на Україні. Коротка
історія України. СПб., 1907 (див. прим. № 12, 36).
59
Лист датовано за згадкою про нього в щоденнику М. Грушевського (запис за 15 жовтня (за ст. ст.) 1906 р.: “Писав Лотоцький в справі “Укр[аинского]
Вест[ника]”, але не зогріває се мене до участи, і жаль його, що буде тягнутися з
останнього” (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 132зв.).
60
Тут О. Лотоцький подає прикінцеву фразу крилатого вислову “Feci quod
potui, faciant meliora potentes” (лат.), що в перекладі означає “Я зробив все, що
міг, хто може, нехай зробить краще”.
61
Sic transit stultitia mundi! (лат.) – Так проходить нерозсудлива слава!
62
Йдеться про обрання М. Грушевського разом з І. Франком почесними
докторами Харківського університету. Згідно з існуючим положенням за час
від 1805 р. до 1916 р. в Харківському університеті було обрано приблизно
200 почесних членів, членів-кореспондентів та докторів. Невдовзі після
обрання почесним доктором М. Грушевський писав до новообраного ректора
університету Д. І. Багалія: “Одержавши повідомленнє, з поворотом до Львова,
про честь, вчинену мині Харківським університетом, прошу прийняти від мене
глубоку подяку й переказати її раді університету й історично-філологічному
49
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факультетові. Високо ціну честь, зроблену мині найстаршим з українських
університетів, прославленим стількома визначними діячами на полі науки,
котрому віддав я мої сили” (ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 275. Арк. 72).
Як свідчить інший лист львівського професора до Д. Багалія (20 жовтня (ст. ст.)
1906 р.), саме останній подав пропозицію Раді університету щодо кандидатури
М. Грушевського та доповідав у цій справі (Листування М. Грушевського з
Д. І. Багалієм/вступ, публікація В.Заруби//Український історик. 1991–1992.
Ч. 3–3/1–4. С. 434).
63
Йдеться про видання першого покажчика ЛНВ, ініційованого І. Франком:
Покажчик змісту Літературно-Наукового Вістника, томів І–ХХ (1898–1902).
Зладив В. Доманицький; з передмовою І. Франка. Львів, 1903. ХХХVІІ, 119 с.
64
Йдеться про сина Житецького Павла Гнатовича – Житецького Гната Павловича (1866–1929) – українського історика, літературознавця, книгознавця.
65
Йдеться про Федора Кіндратовича Вовка.
66
Йдеться про ілюстрації до видання: Грушевський М. Про старі часи на
Україні. Коротка історія України. СПб., 1907 (див. прим. № 12, 36).
67
Цей абзац дописаний олівцем вгорі на початку листа (на арк. 259).
68
Це речення дописано олівцем внизу на лицевій стороні арк. 259.
69
Лист датовано за поштовим штемпелем.
70
Дописано олівцем рукою М. Грушевського.
Presented collection of letters of A. Lototskyi to M. Hrushevsky on April-October
of 1906, is printed for the first time. It shows the period of the establishment, editorial
tasks and routine, the fate of the unofficial organ of the Ukrainian parliamentary
faction of State Duma of Russia – the weekly “Ukrainian Vestnik”. These events
took place against the background of the establishment of faction and activity of
their direct witness. However, the main story of submitted correspondence is
M. Hrushevsky role in forming of the concept of editorial portfolio of issue, events
for its financial support. Submitted epistolary sources indicate as at all stages of
the release of “Ukrainian Vestnik” its chief promoter did not imagined publication
without the active participation of the leader of the national movement – Hrushevsky,
who in their publications identified the most important demands of contemporary
Ukrainians.
Key words: Mykhailo Hrushevsky; Olexandr Lototskyi; “Ukrainian Vestnik”
(“UV”); the Ukrainian parliamentary faction; national demands; the autonomy; the
articles; the editor; the project.
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УДК 929Ястребов:908](477.65)«1895»

О. М. ПОНОМАРЬОВ*

ЛИСТИ ВОЛОДИМИРА ЯСТРЕБОВА
ДО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Уперше публікуються три листи Володимира Ястребова до Михайла
Грушевського за 1895 р., які висвітлюють сферу зацікавлень та наукову
проблематику досліджень історика-краєзнавця з Єлисаветграду в цей період.
Ключові слова: В. Ястребов; М. Грушевський; листування; краєзнавство;
архів.

Володимир Миколайович Ястребов (6 (18) лип. 1855 – 21 груд. 1898
(2 січня 1899) – археолог, етнограф, фольклорист, педагог, краєзнавець,
який зробив помітний внесок у розвиток української національної
культури кінця XIX ст.
Після закінчення історико-філологічного факультету Новоросійського
університету 1876 р. В. Ястребов прибув до м. Єлисаветград (нині –
м. Кропивницький – адміністративний центр Кіровоградської обл.),
де й залишився назавжди, присвятивши своє життя дослідженню
Центральної України. Він був невтомним популяризатором вивчення
цього краю, весь свій вільний від викладання історії в гімназії, а згодом в
Єлисаветградському земському реальному училищі час віддавав пошуку
нових джерел, постійно розширював свій науковий світогляд, прагнув
спілкування з авторитетними вченими.
З ініціативи В. Ястребова на базі училища було створено
історико-географічний музей, основою якого стали цінні артефакти
з археологічних експедицій та колекцій, зібрані ним під час польових
досліджень з етнографії. Однак після смерті засновника збереглася лише
невелика частка експонатів, які знайшли своє місце в краєзнавчому музеї
м. Єлизаветград, решта, ймовірно, осіла в приватних колекціях.
Не пощастило й епістолярній спадщині вченого, – його архів загинув
під час повені в Єлисаветграді 1900 р., однак особисте листування до
певної міри збереглося, оскільки воно відклалося в особових фондах
адресатів, що зберігаються в державних архівних установах України.
Недаремно ж казали давні римляни: “Habent sua fata epistolae” (“Листи
мають свою долю”).
Зокрема, листи В. Ястребова зберігаються у Центральному
державному історичному архіві України, м. Київ ( далі – ЦДІАК України)
* Пономарьов Олександр Михайлович – кандидат історичних наук, провід
ний науковий співробітник відділу давніх актів Центрального державного
історичного архіву України, м. Київ.
© О. М. Пономарьов, 2016
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в особових фондах: етнографа й літературознавця М. Сумцова (ф. 2052)
та історика М. Грушевського (ф. 1235). Листи до Ф. Вовка зберігаються
в Науковому архіві Інституту археології НАН України і вже стали
предметом дослідження Н. Руденко, яка оприлюднила їх у часописі
“Південна Україна ХVIII–XIX століть”1. Листування з іншими особами
частково зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського НАН України2.
Життя В. Ястребова було коротким, а наукове життя ще коротшим,
однак менш ніж за 20 років він встиг написати кілька ґрунтовних
праць3. Саме про них і йдеться у його листах до М. Грушевського.
Вчений намагався якомога скоріше донести свій доробок до наукової
громадськості, жадібно шукав наукового спілкування, неначе відчував,
що йому відпущено так мало часу на реалізацію запланованого.
Показово, що М. Грушевський, якому тоді ще не було й 30-ти років,
уже рік як був ординарним професором по кафедрі всесвітньої історії
у Львівському університеті й одночасно редагував “Записки Наукового
товариства імені Шевченка”, що, відповідно, й спонукало В. Ястребова
звернутися до Михайла Сергійовича як до історика і редактора часопису.
Пропоновані листи В. Ястребова дають змогу доповнити
бібліографію вченого. Так, французький часопис “L’Antropologie ”
(видається з 1890 р.), куди Володимир Миколайович, судячи з його
листування з М. Грушевським, планував надіслати розвідку про
парубоцтво, може містити цю роботу у випусках за 1895–1896 рр.4 Однак,
з листа В. Ястребова від 23 квітня 1895 р. до М. Сумцова видно, що він
планував надіслати до “L’Antropologie” розвідку про весільні короваї, а
щодо парубоцьких громад він у тому ж листі зазначав, що йому “удается
получать очень интересные данные для выяснения этого бытового
явления, как пережитка коммунального брака”. “Впрочем, без сомнения,
из этого ничего другого не выйдет, – підсумовував свої зусилля автор, –
кроме голого сообщения для “Киев[ской] ст[арины]”5. Питання доробку
В. Ястребова, опублікованого за кордоном, звісно, потребує уточнення.
Згадана стаття Н. Руденко додає до бібліографії В. Ястребова
принаймні одну позицію6. У ній йдеться про публікацію, щоправда
в іншому французькому часописі “Revue des traditions populaires”
(видається з 1886 р.); те саме робить і учениця В. Ястребова Н. Бракер,
згадуючи, що він за сприяння Ф. Вовка видав у Парижі статтю про
весільну обрядовість7.
Сучасники відмічали високий авторитет В. Ястребова як дослідника,
на дані якого можна покладатися. Він був позбавлений імперського
комплексу зверхності, однак це не завадило йому припуститися
хибної думки про виникнення на Єлисаветградчині начебто нового
“новоросійського” етносу8. За свою працю Володимир Миколайович
був пошанований обранням членом-кореспондентом Одеського

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

93

товариства історії та старожитностей (1894 р.), згодом (1893 р.) – його
дійсним членом, а також обранням членом-кореспондентом Церковноархеологічного товариства при Київській духовній академії (1894 р.).
Не оминув своєю увагою В. Ястребов й архів фортеці Св. Єлисавети,
показавши в своїй розвідці історію його формування й актуалізувавши
важливість дослідження цих документів9. У цій маловідомій нині роботі
вчений справедливо вказав на те, що фортечний архів помилково вважали
Архівом Коша (хоча, безперечно, документи, дотичні історії козацтва, в
ньому є), а також систематизував наявні документи за темами: колонізація
Нової Сербії; взаємини козаків із татарами; листування коменданта
фортеці генерала артилерії І. Глєбова з ногайськими правителями тощо.
Додатком до публікації стали документи з історії заселення Нової Сербії.
До уваги читачів пропонуються три листи В. Ястребова до
М. Грушевського за 1895 р. Хоча останній лист автором не датовано,
але як випливає з контексту попереднього листування, він є третім із
вказаних листів. У ньому йдеться про те, що В. Ястребов отримав листа
від М. Грушевського саме з Владикавказу, де під час літніх вакацій 1895 р.
молодий професор перебував у свого батька Сергія Федоровича10. Також
у листі від 14 серпня 1895 р. до І. Франка М. Грушевський повідомляв, що
відповідь йому слід “писати до 18 (30) VIII” того ж року “у Владикавказ...
потім у Київ”11. Саме тому датування відповіді В. Ястребова на лист
М. Грушевського з Владикавказу, на нашу думку, можна віднести до
кінця серпня – початку вересня 1895 р.
Слід зазначити, що М. Грушевський, так само, як і В. Ястребов,
цікавився можливостями видання своїх статей у Франції. Так, у листі
до Ф. Вовка влітку 1895 р. він запитував, які гонорари платять у
тамтешніх часописах: “Revue des traditions populaires”, “Melusine” та
“L’Antropologie”. На що Ф. Вовк відповів, що ці журнали “нічогісінько!”
не платять, а лише останній платить 10 сантимів за рядок, та й то за
бібліографічні огляди12.
Натомість, у листах В. Ястребова до Ф. Вовка такий компонент
зовсім відсутній, у них йдеться лише про можливість оприлюднення
своїх праць, зокрема фігурує прохання допомогти з перекладом їх
французькою мовою. Щодо грошей ніяких згадок немає, що вказує на
альтруїстичність намірів ученого, хоча він і не був заможним13.
Листи наочно демонструють, яке активне наукове життя вирувало
тоді у “провінційному” Єлисаветграді, та яке значення мав для місцевих
істориків-краєзнавців науковий авторитет молодого професора Михайла
Грушевського.
Тексти документів, що публікуються нижче, передані з наближенням
до орфографії та правопису сучасної російської мови, в окремих випадках
збережені мовні особливості. Тексти розділені на абзаци й речення,
розділові знаки. Великі та малі літери проставлені з наближенням
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до правил сучасного правопису. Нерозбірливо написані частини
тексту, скорочення (окрім загальновживаних) відновлені у квадратних
дужках. Документи подані у хронологічній послідовності. Документи
публікуються вперше.
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ЛИСТИ В. ЯСТРЕБОВА ДО М. ГРУШЕВСЬКОГО
№1
17 квітня [18]95 р., м. Єлисаветград
Милостивый государь!
Я узнал стороною, что Вы напечатали свой отзыв о моей работе (“Опыт
топогр[афического] обозр[ения] древностей Херсонс[кой] губ[ернии]”) в “Записках товар[иства] им. Шевченка”. Не имея возможности прочесть его иначе,
так как, по слухам, “Записки”, как и все почти, что издается в Галиции, не пускается в Россию, обращаюсь с Вам с покорнейшей просьбою, если Вы имеете
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оттис[к] своей рецензии, выслать мне в конверте; если же таким обр[азом]
неудобным найдете выслать, вышлите бандеролью на имя проф. Алексея
Ив[ановича] Маркевича1 в Одессу, но тогда уведомьте письмом или меня, или
его самого, если Вы с ним знакомы, для кого назначена посылка. Слышал, что
Вы не согласны с моими взглядами на классификацию, но, конечно, за всякие
замечания научного характера я могу быть своим рецензентам только благодарным, хотя могу и расходиться с ними во мнениях.
Могу предложить Вам что-нибудь еще из своих работ, напр[имер], “Материалы по этнографии Новороссийского края” (из “Летописи Одес[ского]
ист[орико]-филол[огического] общ[ества]”), “Малорусские прозвища Херсонского края”, “Лядинский и Томниковский могильник Тамбов[ской] губ.” (изд.
Археол[огической] комиссии), если они Вас интересуют.
С истинным почтением, имею честь быть готовым к услугам Вашим
В. Ястребов
Адр[ес]: Елисаветград, преподав[ателю] реальн[ного] учил[ища]
Владим[иру] Никол[аевичу] Ястребов[у]
ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 865. Арк. 1–2. Оригінал. Рукопис.

№2
16 травня [18]95 р., м. Єлисаветград
Милостивый государь!
Не почтите за неуважение к Вам и за невежливость, что отвечаю Вам порусски. Дело в том, что я, великорусс [!] по происхождению, только насмешил
бы Вас своим малорусским письмом, а может быть, написал бы, что-нибудь
и невразумительно.
Письмо Ваше и книжку я получил разом, вчера, и искренно [!] благодарен
Вам за них, а равно и за внимательный и благожелательный Ваш отзыв о моем
“Топогр[афическом] обозр[ении] древностей”. Замечания, подобные Вашим, я
получил уже во французской рецензии, приготовленной для “Antropologie” и
прочитанной мною в корректуре. Из-за своей ереси по части доисторических
древностей и разделения древностей: эллинских и эллинизированных, – я
предан анафеме от гр. Уваровой2, которая после моего отпадения от их программы прекратила со мной сношения, хотя, думается мне, не следовало бы
“стулья ломать”... Конечно, это дело школы и трудно в кратком письме прийти к соглашению по вопросам подобным настоящему, поэтому от полемики
воздержусь; однако скажу, что и Московское общество, и Бурачков3 в своей
карте и объяснит[ельной] записке к ней допускают столько произвола в понимании понятий каменного и бронзового веков, что я все это никак не могу
признать научным. Вы бы только взглянули! Ей Богу, не вру: в программе
железного века** Моск[овского] арх[еологического] общ[ества] есть вопрос
о старинных ружьях, а уж о бронзовых стрелах и говорить нечего. Это поихнему [!], уже бесспорный бронзовый век! Я не умею быть осторожным,
не будучи последовательным до конца; раз нельзя доказать, что бронзовые
* Тут і далі авторське підкреслення у тексті.
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и каменные предметы не принадлежат тому же народу, который употреблял
и предметы высшей культуры, (мож[ет] б[ыть], более бедному классу народа), и одной и той же хронологической эпохе, я считаю хронологическое выделение каменных и бронзовых орудий непозволительным, незаконным; что
же касается до того, как трудно при изучении предметов древности отделить
эллинские от эллинизированных или даже варварских, – в этом я убедился из
трудов таких глубоких знатоков искусства, как, напр[имер], Кондаков4. Куда
же было мне, часто не имея возможности видеть самые древности, иногда
рассеянные по разн[ым] собраниям, пускаться в такое рискованное плавание!
Азбучный порядок поселений я ввел в зависимости от карты, к которой “Опыт” был объяснительной запиской, и которую, как Вам известно, в
Одессе не напечатали, а не напечатали, видимо, потому, что никому не было
охоты возиться с таким кропотливым делом. Поэтому часть упреков с меня
может быть и снята; ссылки в тексте на другие отделы, отчасти, сделаны.
Наиболее любопытные предметы коллекции Елисав[етградского] р[еального]
уч[илища] изданы, отчасти, мною самим, отчасти, гр. Уваровой (в “Тр[удах]
Яросл[авского] арх[еологического] съезда”) и в моем тексте есть ссылки на
мои рефераты; не описывал я древностей коллекций таких, которые признал
нехарактерными, или которых не имел возможности описать (напр[имер], в
Ел[исаветгра]де мне никто не мог определить, из каких горных пород сделаны молотки; рисунки их были также посланы гр. Уваровой, но остались не
изданными).
С величайшим интересом читаю присланный Вами выпуск “Записок”,
пока – библиограф[ический] отдел, составляемый, как я вижу, не только полно, но и с большим знанием дела и тщательно. Посылаю Вам для библиотеки товариства имени Шевченка свои “Материалы”, некоторые свои мелкие
статьи, карту Елисаветгр[адской] пров[инции], изданную мною в Зап[исках]
од[есского] общ[ества] ист[ории и древностей] (том ХIV, если не ошибаюсь;
текста к ней у меня нет, к сожалению, в наст[оящее] вр[емя]), некот[орые] земские издания и отчеты о народ[ных] чтениях в Киеве, Екатеринославе и у нас.
Истинно обязали бы, дав мне возможность и впредь знакомиться с “Записками”; в обмен за них я кое-что и потом мог бы высылать, напр[имер],
Херс[онский] земский сборник – постоянно; он есть у меня и за два предыдущие года. Не почтите за наглость для человека небогатого просьбу насчет обмена этого издания (год[овая] цена 4 р.) на Ваши “Записки” за прежние годы,
соответственно стоимости. Я мог бы еще кое-что переслать из своей библиотеки. Из своих изданий могу еще в настоящее время предложить иссл[едование]
“Лядинский и Томниковский могильники Тамбовск[ой] губ[ернии]” (изд[ание]
Археол[огической] ком[иссии], с рисунками). Могу написать отчеты об отчетах Археол[огической] комис[сии] за неск[олько] лет и об издаваемых ею
“Матер[иалах] по археол[огии] России”, т.е. о тех выпусках, которые касаются
России, а также об изд[ании] гр. Бобринского5 “Курганы в окрестн[остях] Смелы”, только ведь это будут перепевы моих рецензий в “Киев[ской] ст[арине]”.
Об издании этногр[афических] материалов подумаю потом.
Числа 15 июня еду лечиться в Евпаторию и вернусь ок[оло] 15 авг[уста].
Но письма и посылки дойдут и по прежнему адресу, т. е. мне перешлют туда.
С истинным уважением В. Ястребов
ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 873. Арк. 171–174. Оригінал. Рукопис.
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№3

[кін. серпня – поч. вересня 1895 р., м. Єлисаветград]
Многоуважаемый Михаил Сергеевич!
В ответ на письмо Ваше из Владикавказа высылаю Вам сию рецензию. В
последние годы земский сборник так оскудел содержанием, что особо говорить
о [18]94-м годе я нашел затруднительным, тем более, что единственная статья
этого года, заслуживающая внимания, касается землевладения – области, не
входящей в круг моих постоянных занятий. Поэтому я предпочел дать краткий
обзор “Сборника” за все года его существования при настоящей программе.
Последнюю книжку записок я получил в Евпатории, прочел ее с большим интересом и благодарю за высылку ее и за обстоятельный отчет о моей
книжке. Мне показалось только, что референт упустил из виду, что я издавал
не все собранные материалы, а только такие [...]* издать и сегодня закажу рисовальщика. Мож[ет] б[ыть], их вышлю Вам, если Вы будете печатать рисунки. Желал бы знать, когда вы приступите к печатанию “Этнограф[ического]
сборника”. Есть у меня еще прелюбопытные материалы о парубоцтве, но
крайне непристойного содержания, а так как в этом вопросе (коммунальный
и пробный брак) именно непристойности и представляют особенный интерес,
то ими непозволительно пожертвовать. Располагаю послать во французский
“Antropologie”.
Желаю Вам здоровья и всего лучшего на свете. Искренне уважающий Вас
и преданный Вам В. Ястребов
ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 865. Арк. 5–6. Оригінал. Рукопис.

* Далі документ пошкоджено. Один рядок відсутній.
1
Маркевич Олексій Іванович (1847–1903) – дослідник історії України і
Росії ХVІ–XVIII ст., громадський діяч. З 1880 р. до Новоросійському університеті (1889), ординарний (1893) професор).
2
Уварова Парасковія Сергіївна (1840–1924) – уродж. княгиня Щербатова.
Археолог, голова Московського археологічного товариства (з 1885 р.), почесний член Російської академії наук, організатор численних археологічних експедицій та Всеросійських археологічних з’їздів. Автор багатьох наукових праць.
3
Бурачков Платон Йосипович (1815–1894) – археолог і нумізмат, член
Одеського товариства історії та старожитностей. Досліджував і колекціонував
старожитності Херсонщини. Займався вивченням, класифікацією і каталогізацією монет. Від 1893 р. зібрана ним колекція монет експонується в Державному історичному музеї (м. Москва, РФ).
4
Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – російський історик візантійського та давньоруського мистецтва, археолог, академік Петербурзької академії наук (1898, член-кор. 1892) та Імператорської академії мистецтв. Створювач іконографічного методу вивчення пам’яток мистецтва.
5
Бобринський Олексій Олександрович (1852–1927) – російський археолог, політичний і державний діяч. Автор праць з доісторичної, класичної російської археології.
There are published for the first time three letters of Volodymyr Yastrebov to
Mykhailo Hrushevsky (1895), covering the area of interest and scientific research
issues of historian and ethnographer of Yelisavetgrad during this period.
Key words: V. Yastrebov; M. Hrushevsky; the correspondence; the local history; the archives.
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УДК 929Грушевський:001.32(470+571)«1924»

В. В. ТЕЛЬВАК*

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК:
ІСТОРІЯ НЕВДАЛОГО ОБРАННЯ
Висвітлено проблему взаємин М. Грушевського з російським академічним середовищем. Здійснено спробу реконструкції невдалого обрання вченого до складу Російської Академії наук у 1924 р. Уперше наведено відзив російського вченого С. Платонова про наукову діяльність українського історика.
Ключові слова: М. Грушевський; С. Платонов; В. Перетц; Є. Карський;
Російська Академія наук.

Взаємини Михайла Грушевського з російською академічною спільнотою завжди відрізнялися емоційністю, складністю та певною амбівалентністю. З одного боку, як видатний учений та організатор наукового
життя, він здобув заслужений авторитет у середовищі російських колег1.
З іншого, – як помітний діяч українського суспільно-політичного життя, – був постійно підозрюваний у сепаратистських (у лексиці право
монархічної публіцистики початку ХХ ст. – “мазепинських”) намірах
відірвання українських земель від імперії Романових, щоби згодом, по
приєднанню їх до галицьких теренів, створити маріонеткову державу під
протекторатом Габсбургів чи Гогенцоллернів2. Своєрідною проекцією
такого ставлення до автора “Історії України-Руси” з боку його російсь
ких колег стала малознана на сьогодні3 історія взаємин ученого з найавторитетнішою російською науковою інституцією – Академією наук.
На початку ХХ ст. петербурзькі інтелектуали загалом не приховували своїх ліберальних симпатій і в цілому співчували М. Грушевському та його однодумцям у їхній боротьбі за культурні та громадянські
права свого народу (чи не найчастіше в цьому контексті згадується ім‘я
Олексія Шахматова). Також і небуденні наукові досягнення львівського професора, як щойно згадувалося, промовляли за його обрання до
складу імператорської Академії наук. Зрештою, вчені з українських
теренів зі значно скромнішими творчими здобутками (згадаємо, приміром, одного з лідерів русофільського руху Антіна Петрушевича) були
вшановані академічною гідністю. Тож логічність обрання М. Грушевського російським академіком була настільки очевидною, що навіть деякі сучасні дослідники вважають це за доконаний факт4.
* Тельвак Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор,
професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних
дисциплін історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного
універcитету імені Івана Франка.
© В. В. Тельвак, 2016
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Втім, зовсім іншої думки було керівництво Академії, включно з її
президентом великим князем Костянтином Романовим. Академік Сергій Платонов, автор друкованого нижче документу, відверто писав, що
“діяльність М. С. Грушевського розцінювалася в російських офіційних
сферах як неблагонадійна та сепаратистська”. Та все ж ім‘я львівського
професора щоразу виринало в середовищі його російських знайомих
при обговоренні претендентів на академічне звання. Зі слів Володимира Перетца, багатолітній неодмінний секретар петербурзької АН Сергій
Ольденбург розповідав, що “кандидатура Грушевського стояла перед
Російською академією наук ще від 1906 р., але тоді шеф Академії, великий князь Костянтин Костянтинович, заявив, що уряд кандидатуру
Грушевського не затвердить, як сепаратиста”5. Тож дорога українському вченому до патронованої імператором установи була закрита.
Ситуацію докорінно змінили революційні події та крах Російської
імперії. Після повернення в 1924 р. М. Грушевського в Україну відновилися його контакти з колегами з російського академічного середовища.
У їхньому колі виникла ідея виправити допущену в старі часи несправедливість до заслуженого колеги-україніста. Вивчення тогочасного
листування ініціаторів надання М. Грушевському академічної гідності
В. Перетца, С. Платонова, В. Бузескула та інших дозволяє реконструювати процес попередніх домовленостей про номінування українського
вченого на члена-кореспондента.
Уперше за цю справу взялися, природно, колеги-історики, ініціювавши обговорення кандидатури М. Грушевського на обрання членом-кореспондентом по Історико-філологічному відділу. При цьому
академікам з українських теренів йшлося про те, щоби питання про
кандидатуру М. Грушевського порушили саме російські вчені. На це
у листі до Бориса Ляпунова виразно вказав харківський історик Владислав Бузескул: “М. С. Грушевського мали би представити російські
історики – С. Ф. Платонов та М. М. Богословський. Іншим брати на
себе це незручно”6.
Власне згаданий у щойно наведеному листі С. Платонов і взявся за
практичну сторону справи просування кандидатури М. Грушевського в
середовищі петербурзьких академіків. Свідченням цього є віднайдений
нами рукопис доповідної записки С. Платонова про наукову діяльність
його українського колеги, датований 19 листопада 1924 р., котрий зберігається в особовому фонді вченого у Відділі рукописів Російської національної бібліотеки у Петербурзі7. Відповідно до вимог жанру такого
виду документів, у ньому підносилися визначні наукові та організаційні здобутки претендента, що мали переконати російських академіків
у доцільності віддати свій голос саме за українського історика. Свого
претендента С. Платонов атестував як “найбільш талановитого та найбільш впливового представника української історіографії”, переконую-

100

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

чи колег, що “цілком своєчасно ввести його до складу членів-кореспондентів РАН, як заслуженого діяча на полі української історіографії”.
Крім самого автора відзиву, під текстом також підписався знаний російський візантиніст Федір Успенський.
Втім, незважаючи на високу оцінку наукового доробку М. Грушевського, кандидатуру вченого було відкинуто ще на стадії попереднього
неформального обговорення серед петербурзьких членів Історико-філологічного відділу. Про його подробиці на сьогодні практично нічого
не відомо. Єдиною інформацією, наразі, є коротенька згадка у листі
Володимира Перетца до Михайла Сперанського від 2 серпня 1925 р.:
“[…] Грушевського – сьогодні Платонов не зміг провести в чл[ени]
кор[еспонденти], оскільки “не зустрів співчуття””8. Більш заслуженими для колег С. Платонова по Історико-філологічному відділенню
виявилися В. Бенешевич, М. Любович, Д. Петрушевський, А. Олар та
Г. Шломберже, котрі й були обрані на вакантні місця в грудні 1925 р.9
Після першої невдачі, петербурзькі приятелі М. Грушевського не
склали рук і повторили спробу – тепер уже по Відділенню російської
мови та словесності. Вдруге кандидатуру українського вченого просували В. Перетц та Є. Карський. На відміну від першої спроби, цього разу
справа дійшла до голосування, що відбулося 17 листопада 1925 р. Втім,
укотре ініціатори не були підтримані колегами, які забалотували українського історика. Лаконічний протокол засідання – як рукописний, так
і друкований варіанти – не дає можливості відтворити хід обговорення
та процедуру голосування. Лише В. Перетц, з властивим собі сарказмом, так змальовував ситуацію з виборами в листі до М. Сперанського, написаному по свіжих враженнях наступного дня: “Обговорювалося
питання і пройшли вибори […]. Крім трьох безспірних іноземців, були
висунуті на 2 місця троє росіян: Д. К. Зеленін, М. С. Грушевський та
“настільки ж великий історик” наймиліший Вовочка Майков. І знаєте, хто, після довгих суперечок і закритих балот[увань] (були всі сім
петерб[урзьких] членів) був обраний? 6 чол. Зеленін, 5 чол. – Майков
і 2 голоса отримав Грушевський. Тепер порівняйте ці дві величини і –
здивуйтеся!”10 (підкреслення В. Перетца – В. Т.).
Зрозуміло, що згадані два голоси за українського вченого належали самим ініціаторам справи В. Перетцу та Є. Карському. Як довіду
ємося з протоколу засідання, їхню пропозицію не підтримали В. Істрін, М. Нікольський, П. Лавров, Б. Ляпунов та П. Ліхачов11. Тож у
підсумку, вакантне місце, замість М. Грушевського, дісталося Володимиру Майкову, який, за характеристикою В. Перетца, “крім читання
чужих коректур та актів – нічим себе не прославив”12. Поведінка колег
неприємно вразила В. Перетца, котрий у згаданому вище листі з відчутною образою відзначив: “Але що говорити з людьми, котрі вважа-
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ють більш заслуженим істориком – Вовочку Майкова, ніж Мих[айла]
Серг[ійовича]?!”13.
Прикметно, що про згадані неодноразові спроби російських колег
зробити його членом АН, сам М. Грушевський, швидше за все, нічого
не знав (!). У тогочасному епістолярії вченого жодним словом не згадується про непросту боротьбу, котра розгорнулася серед петербурзьких
академіків довкола його кандидатури. Самі ж ініціатори просування
українського вченого в академіки, зі зрозумілих причин, не вважали за
можливе інформувати колегу про те, що їхні зусилля виявилися марними.
Незважаючи на опір деякої частини російських академіків, членом
всесоюзної АН, як відомо, Михайло Сергійович все ж став на початку 1929 р. Прикметно, що перед загрозою комунізації складу Академії, цього разу за обрання українського вченого практично одностайно
проголосували його колишні опоненти. Втім, це вже зовсім інша, значно краще задокументована та загалом знана історія. Додамо лише, що
1929-й рік, без перебільшення, виявився одним із найбільш трагічних
у долях багатьох петербурзьких учених, засуджених за сфабрикованою
радянськими спецслужбами “академічною” справою14. Її чільним фігурантом було визначено російського приятеля М. Грушевського С. Платонова, котрий через кілька років помер на засланні. Фатальним 1929-й
виявився і для української академічної спільноти15.
Здійснена вище спроба реконструкції перед тим незнаного сюжету
з виборами М. Грушевського до складу РАН у 1925 р. вказує нам на
значну перспективність подальшого звернення до проблеми взаємин
українського вченого з представниками російського наукового світу,
що є складовою більш широкої теми “Грушевський і Academia”. З метою збагачення її джерельної бази, ми й друкуємо згадану доповідну
записку С. Платонова про академічну діяльність М. Грушевського. Цей
документ уперше вводиться до наукового обігу.
Текст відзиву наводиться мовою оригіналу, зі збереженням усіх
особливостей мови автора, з мінімальним наближенням до сучасної
пунктуації та правопису (наприклад, відповідно до сучасних вимог
упорядковано написання слів з великої та малої літери). Усі текстові
скорочення, за винятком загальноприйнятих, розкриваються у квадратних дужках. Авторські текстові зміни відзначені у посторінкових
виносках. Коментарі наведено у післятекстових виносках.
Докл. див: Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в історіографії
Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): монографія. Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана
Франка, 2012. С. 7–70.
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Доповідна записка
С. Ф. Платонова в історико-філологічне відділення
Російської Академії наук про наукову діяльність М. С. Грушевського
19 листопада 1924 р.

В И[сторико]-Ф[илологическое] Отделение РАН
Михаил Сергеевич Грушевский, талантливейший и влиятельнейший
представитель современной украинской историографии, получил среднее и
высшее образование в России. По его вступлении в 1886 году в Киевский
университет, он стал учеником В. Б. Антоновича и вошел в круг тех исследователей, трудами которых создан был, под руководством их общего учителя, известный цикл монографий по истории княжеств и земель южной Руси1.
М. С. Грушевскому в этом цикле принадлежит “История Киевской земли от
смерти Ярослава до конца XIV века” (1891). Напечатанная в университетских
“Известиях”, эта книга послужила основанием для приглашения ее автора на
кафедру во Львов2. В сложных условиях обостренных этнографических отношений Галичины в полной мере раскрылся научный и литературный талант
М. С. Грушевского и проявилась его исключительная энергия. Там он сразу
стал виднейшим представителем украинства и вождем тех местных кругов,
которые боролись за равноправие украинского элемента в крае с польским и
русским. Не оставляя личной ученой работы (Грушевский получил в эти годы
степень магистра в Киеве за исследование “Барское староство, исторические
очерки”. К. 18943), он во Львове явился организатором “Наукового товариства имени Шевченка”, которое под его председательством достигло значения
как бы украинской академии наук. Это ученое общество стало центром всех
местных ученых сил по самым различным специальностям, начало издавать ряд
ученых периодических публикаций (“Записки”, “Історична бібліотека”, “Жерела до історії України-Руси”, “Етнографічний збірник”, “Часопись правнича
і економічна”), создало ряд специальных секций – по истории, филологии, наукам естественным и математическим. Десятилетие деятельности М. С. Грушевского во Львове вызвало со стороны его друзей и сотрудников необычно
теплую оценку4. Они посвятили ему особый “Науковий Збірник” своих работ
и в предисловии к сборнику поставили имя М. С. Грушевского в один ряд с
именами Шевченка и Драгоманова – по значению для украинского самосознания ученой и общественной работы Грушевского. В эту пору наибольшего
напряжения борьбы за народность М. С. Грушевский начал свой основной
труд – многотомную “Історію України-Руси”, в которой местная критика видела “величаву основу української історичної науки і невичерпне жерело національно-культурного самопізнання й освідомлення”5. Действительно в этом
монументальном труде сделан, талантливо и компетентно, полный пересмотр
всех археологических, этнографических и исторических тем, связанных с
историей древнейшей Руси и историей южных и юго-западных русских земель с XIII по XVI век. Как бы ни относиться к основной схеме этого труда,
устанавливающей прямую преемственную связь с киевской культурой и государственностью не Московской Руси, а Украины, – все равно необходимо
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признать большие достоинства и пользу* произведенной автором обширной
научной работы. Разносторонняя начитанность, сила и тонкость критического
анализа, живость литературного изложения делают “Историю Украины-Руси”
одним из наиболее выдающихся ученых явлений нашей эпохи. Автор, конечно, понимал малую доступность для русской публики того украинского языка,
на котором писалась его “История”. Поэтому он озаботился изложить порусски основные моменты украинской истории так, как они сложились в его
понимании, – в отдельных русских изданиях – “Очерке истории украинского
народа” (1905)6 и в “Иллюстрированной истории Украины” (1912)7. Этими
трудами главным образом и определяется известность М. С. Грушевского в
широкой среде русских читателей.
До 1905 года львовская деятельность М. С. Грушевского расценивалась
в русских официальных сферах, как неблагонадежная и сепаратистская. Работать в России он не мог**. С изменением же русского политического порядка для нашего ученого настала возможность перенести свою работу в Киев,
где М. С. Грушевский находится и в настоящее время. Горячее участие его
в борьбе за украинскую автономию, за “гарантии свободного национального, экономического и культурного развития” Украины не препятствовало и
в эти позднейшие годы чисто научному напряженному труду Грушевского.
Он и в Киеве явился основателем “Українського наукового товариства”, а
позднее участвовал в образовании Всеукраинской академии наук. Как ранее
во Львове, так потом в Киеве, появление М. С. Грушевского, помимо оживления национально-общественной жизни, сопровождалось расцветом чисто
ученой деятельности местных сил, что надлежит считать большою заслугой
М. С. Грушевского, как энергичного организатора научной работы.
В условиях настоящего времени трудно собрать в исчерпывающем списке все труды М. С. Грушевского за два последние десятилетия. Мы имеем
такой список лишь до 1904 (включительно) года в вышеуказанном издании
“Науковий Збірник”, где указанно 593 №№ исследований, статей, всякого
рода заметок и ученых изданий. Если принять весьма вероятное предположение, что литературно-научная деятельность М. С. Грушевского не ослабевала
в последующее время, то число его печатных выступлений следует доводить
до 1000, если еще не более. Одна такая цифра может дать понятие о плодовитости нашего автора.
Еще в 1906 году Харьковский университет воззвал М. С. Грушевского в
степень доктора honoris causa8. Мы полагаем, что вполне своевременно ввести
его в число членов-корреспондентов РАН, как заслуженного деятеля на поприще украинской историографии.
Акад. Платонов [підпис]
Ф. Успенский [підпис]
19. ХІ. 1924[р.].
Санкт-Петербурзький філіал архиву РАН. Ф. 585 (Архів С. Ф. Платонова).
Оп. 1. Од. зб. 634. Арк. 1–4. Оригінал. Рукопис.
* Слова “достоинства и пользу” надписані зверху над рядком як вставка.
** Фраза “Работать в России он не мог” написана на полях як вставка.
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The article deals with the problem of relations between M. Hrushevsky and
Russian academic environment. There has been made an attempt of reconstruction
of an unsuccessful election of Hrushevsky to the Russian Academy of Sciences in
1924. For the first time there has been presented Sergiy Platonov's review of the
historian's scientific work.
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Л. В. ЛЮБАРСЬКА*

ІЗ ФОНДІВ ЦДКФФА УКРАЇНИ
ІМЕНІ Г. С. ПШЕНИЧНОГО
Фотодобірка присвячена ювілейному дню народження українського вченого і громадського діяча М. С. Грушевського.
Ключові слова: М. С. Грушевський; освітня діяльність; НТШ; наукова
школа; самостійний український університет; Українська Центральна Рада;
еміграція; “Історія України-Руси”.

Академік ВУАН і АН СРСР, громадський і державний діяч Михайло Сергійович Грушевський народився 17(29) вересня 1866 р. у м.
Холм (тепер – Хелм, Польща) в інтелігентній родині, здобув зразкову
університетську освіту, як науковець і викладач все життя присвятив
вивченню історії, літератури, публіцистики і став справді знаковою постаттю в історії України. Окремо слід відзначити діяльність М. С. Грушевського як члена Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, а в
1897–1913 рр. і його голови. За його редакцією протягом 1895–1913 рр.
вийшло 113 томів “Записок НТШ”. А були ще серійні видання Археографічної комісії НТШ, започатковано видання “Українсько-руського
архіву”, разом з О. Маковеєм та І. Франком – літературно-публіцистичний журнал “Літературно-науковий вістник”, організація “Української
видавничої спілки”. Словом, довкола М. С. Грушевського сформувалася повноцінна потужна наукова школа з численними відгалуженнями й
поважним кадровим складом. Найбільша наукова праця М. С. Грушевського – багатотомна “Історія України-Руси” повинна була стати віховою й вершинною, однак була завершена тільки по смерті історика у
1936 р. Але ще за життя окремими виданнями виходили нариси історії
України (“Очерки истории украинского народа”, 1904 р.; “Ілюстрована
історія України”, 1913 р.).
Величезний внесок М. С. Грушевського і в освітянську справу:
багато років домагався створення у Львові самостійного українського університету, заснування українських кафедр в усіх університетах
України, ініціював створення у Львові громадської організації – Товариства прихильників української літератури, науки і штуки (1904
р.), яка поширювала свій вплив на всю країну. Після революції 1905
р. учений перемістився до Києва, де й продовжував плідно працювати.
* Любарська Людмила Валентинівна – провідний науковий співробітник
сектору публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву
України імені Г. С. Пшеничного.
© Л. В. Любарська, 2016
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Ще більшого значення М. С. Грушевський набув як громадський діяч:
через арешти й ув’язнення, від студентських років у Києві (керівник
української громади при Київській духовній семінарії) до засновника
та члена Ради Товариства українських поступовців, голови Української
Центральної Ради вперто йшов від гасел національно-культурної автономії до проголошення суверенної Української Народної Республіки
(січень 1918 р.) та її Конституції (квітень 1918 р.), був автором головних політичних документів УЦР, основних концептуальних положень
Української революції. Після гетьманського перевороту почалася пора
еміграції, зосередження на науковій та видавничій діяльності в Українському соціологічному інституті, керівництво “Закордонною делегацією” Української партії соціалістів-революціонерів, редагування її
друкованого органу “Борітеся – Поборете!”, створення Комітету “Голодним України”.
У 1924 р. учений повернувся в Україну. За його редакцією впродовж 1924–1930 рр. було видано 80 книг, у т. ч. періодичні та серійні
видання: “Україна”, “Науковий збірник”, “Студії з історії України”, “За
сто літ”, збірники комісій порайонного дослідження історії України. В
цей же час у ВУАН він очолював кафедру історії українського народу при Історико-філологічному відділі, Історичну секцію з численними
комісіями, археографічну комісію, науково-дослідну кафедру історії
України. А 1929 р. став академіком АН СРСР. Внаслідок ідеологічного цькування й переслідувань учений позбувся більшості посад і на
початку березня 1931 р. був змушений виїхати до Москви, де примусово проживав під постійним наглядом більшовицької таємної поліції.
Останньою дозволеною працею тоді стала робота над десятим томом
“Історії України-Руси”, який був підготовлений до друку донькою Катериною, але вийшов уже після смерті історика на початку 1937 р. Помер М. С. Грушевський у Кисловодську, похований в Києві на Байковому цвинтарі.
У фототеці ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного налічується близько сімдесяти одиниць обліку, які висвітлюють різнобічну діяльність видатного вченого і громадського діяча. Пропонуємо добірку
світлин із колекції архіву.
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Родина Грушевських.
Батько – Сергій Федорович,
мати – Глафіра Захарівна,
діти – Михайло,
Олександр, Ганна.
Владикавказ, 1886 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-184086.

Український історик і політичний
діяч М. С. Грушевський
з дружиною Марією.
1895–1897 рр.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-184085.
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М. С. Грушевський – український
історик і громадський діяч.
1901 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-166805.

Український історик
М. С. Грушевський.
Львів, 1904–1905 рр.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-166803.
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Родина українського історика і громадського діяча М. С. Грушевського.
Поч. ХХ ст.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-184102.

Будинок НТШ у м. Львові.
Львів, 1909 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-180166.
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М. С. Грушевський – український
історик і громадський діяч.
1917 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-166804.

М. С. Грушевський –
український історик,
політичний і громадський діяч,
публіцист, голова Української
Центральної Ради.
1917 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл.0-235528.
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Учасники ІІІ Всеукраїнського військового з’їзду на Софійській площі в м. Києві.
В центрі – генеральний секретар військових справ Української Центральної Ради
С. В. Петлюра, генеральний секретар УЦР В. К. Винниченко, голова УЦР
М. С. Грушевський. Зліва направо – представники бельгійської і румунської
військових місій. Київ, жовтень, 1917 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-227846.

Члени Академії мистецтв (зліва направо) сидять – художники А. А. Маневич,
О. О. Мурашко, Ф. Г. Кричевський, історик М. С. Грушевський, літературознавець
І. М. Стешенко, художник М. Г. Бурачек; стоять – графік Г. І. Нарбут, архітектор і
художник В. Г. Кричевський, художник М. Л. Бойчук. Київ, 1917 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-172672.
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Мітинг на Софійській площі в м. Києві. Виступає голова УЦР М. С. Грушевський.
Київ, грудень 1917 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-185141.

Голова УЦР М. С. Грушевський серед делегатів VІІІ сесії Центральної Ради.
Київ, грудень 1917 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-185138.

114

ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

М. С. Грушевський – голова Центральної Ради УНР.
Київ, 1917 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл.0-185144.

Родинний будинок М. С. Грушевського у м. Києві, зруйнований запальними
снарядами 25 січня 1918 р. Київ, 1918 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-205113.
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М. С. Грушевський – український історик, політичний і громадський діяч,
публіцист, голова Української Центральної Ради. Київ, 1 травня 1918 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-245804.

Український історик і політичний
діяч М. С. Грушевський.
Київ, 1 травня 1918 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл.0-184087.
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Український історик і політичний діяч М. С. Грушевський з родиною на дачі.
20–30-і роки ХХ ст.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-184090.

Академік М. С. Грушевський у своєму робочому кабінеті в будинку
на вул. Паньківській, 9. Київ, 1929–1930 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-149004.
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М. С. Грушевський – український
історик, публіцист, політичний
і громадський діяч.
1924–1934 рр.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-234693.

М. С. Грушевський – український історик, публіцист,
академік ВУАН і СРСР у своєму кабінеті.
Київ, 1929–1930 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-166801.
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Урочисте відкриття
меморіальної дошки
М. С. Грушевському
на стіні будинку
Київського національного
університету
ім. Т. Г. Шевченка.
Київ, вересень 1996 р.
Автор зйомки
В. Струмковський.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-221113.

The photo collection is dedicated to the jubilee of Ukrainian scholar and public
figure M. S. Hrushevsky.
Key words: M. S. Grushevsky; the educational activities; the Shevchenko Scientific Society; Scientific School; the Independent Ukrainian University; the Ukrainian Central Rada; the emigration; “History of Ukraine-Rus”.
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УДК 930.25:005](477)

Я. С. КАЛАКУРА*

АРХІВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Розглядаються нові підходи до архівного менеджменту в контексті демократизації та децентралізації архівної системи України, з’ясовуються їх
сутність і особливості реалізації на всіх рівнях Державної архівної служби
України, починаючи з Укрдержархіву, центральних і галузевих державних
архівів і закінчуючи місцевими архівними установами. Аналізуються результати децентралізаційних заходів, здійснюваних після відновлення незалежності України у контексті трансформації суспільства, його демократизації на
засадах права, євроінтеграційних процесів, адаптації вітчизняних архівів до
західних стандартів, висвітлюється досвід децентралізованих архівних систем
зарубіжних країн.
Обґрунтовуються шляхи підвищення ефективності управлінської діяльності архівних установ у руслі децентралізації архівної системи, розширення
їх самоврядності і створення сприятливої психологічної атмосфери в колективах, дедалі повнішого задоволення потреб суспільства і громадян на отримання ретроспективної архівної інформації.
Ключові слова: архівознавство; архівний менеджмент; архівні установи;
децентралізація; демократизація; самоврядність; ефективність управління і
роботи архівів.

Управління архівною справою, діяльністю архівних установ та їхніх підрозділів, як ключова ланка архівного менеджменту, належить
до пріоритетних і актуальних напрямів теорії і практики архівістики,
інтерес до яких особливо зростає на тлі демократизації суспільства і
децентралізації управління. Тут – один із факторів підвищення ефективності архівного менеджменту, від якого значною мірою залежить
успішність, скоординованість і результативність діяльності як кожного
окремо взятого архіву, так і системи архівних установ у цілому. З розпадом СРСР, відновленням державної незалежності України, з Револю* Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор,
професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лауреат премії
імені Василя Веретенникова, член Громадської ради при Укрдержархіві.
© Я. С. Калакура, 2016
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цією гідності, розгортанням демократизації та декомунізації суспільства почалися глибинні трансформації в усіх сферах життя, включаючи
й архівну систему, однак темп і глибина реформ далекі від викликів,
які постають в умовах постмайданівської модернізації та євроінтеграції
країни.
Наукове осмислення процесу реформування архівної системи на
засадах демократизації та децентралізації представляє собою актуальний і важливий напрям архівознавчих досліджень, включаючи студії з
архівного менеджменту. Актуальність проблеми зумовлюється багатьма чинниками, з-поміж яких назвемо такі:
а) активізація після Євромайдану і Революції гідності реформаційних процесів в усіх ділянках суспільного життя в Україні, включаючи й архіви, очищення (люстрація) владних і посадових структур від
осіб, причетних до корупції, протиправних дій, зловживань службовим
становищем, засвідчили зростання ролі громадянського суспільства як
одного із критеріїв демократичності країни. Сутнісні зміни супроводжуються динамічними трансформаціями як внутрішньої, так і зовнішньої політики, спрямованої на виконання Угоди про асоціацію України
з ЄС і адаптацію українського суспільства до євростандартів, у т. ч. у
сфері архівістики та діловодства. Верховна Рада, Президент, Кабінет
Міністрів, Національна рада реформ, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, опрацювали низку законодавчих і нормативних актів, спрямованих на реалізацію пріоритетних заходів, які
випливають із положень Стратегії сталого розвитку “Україна–2020”1,
спрямованої на впровадження європейських підходів до підвищення
якості державного управління. З точки зору архівного менеджменту,
особливої актуальності набуває подальша демократизація і децентралізація архівної системи України, запровадження інноваційних технологій і методів організації архівної справи, демократично-ділового стилю
роботи і керівництва, що в свою чергу потребує активізації наукових
досліджень цієї проблеми;
б) децентралізація влади – ключова ланка адміністративної реформи як одного з інструментів подолання кризових явищ і посилення
демократії, підвищення ролі місцевих громад, реалізація законів щодо
декомунізації суспільства заторкнули й систему архівних установ, наближаючи її до потреб і запитів людей, сприяючи розширенню масштабів надання архівних послуг, підвищенню їх якості. Курс на децентралізацію отримав пріоритетне фінансування в державному бюджеті
2017 р. Паралельно з ним змінюються форми і методи організаційноуправлінської діяльності, зростає професіоналізм управління, підвищується роль як загальнодержавних, так і регіональних та місцевих
структур, розширюється самоврядність архівних установ, формуються
архіви об’єднаних громад. У кінцевому рахунку демократизація і де-
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централізація висуваються на одне з пріоритетних місць реформування
архівної системи, демонструючи як позитивні, так і негативні наслідки,
зокрема наявність фактів необґрунтованого скорочення обсягів фінансування та чисельності працівників, не дивлячись на те, що неухильно
збільшується масив документів, які надходять до державних архівосховищ, зростає кількість відвідувачів архівів і звернень громадян, а відтак
підвищується навантаження на працівників архівів. Вихід із цієї колізії
диктує необхідність наукового обґрунтування нормативів кадрового і
фінансового забезпечення архівів у відповідності до нових завдань і
обсягу їх реальної роботи;
в) із демократизацією та децентралізацією тісно пов’язана інформатизація суспільства, динамічна зміна характеру інформаційного простору з його глобалізаційним виміром, модерною технікою та новими
технологіями, що породжує низку викликів традиційним уявленням
про архіви, їх систему, функції та організацію роботи2. Архіви перестають бути звичними сховищами документальної інформації, яка набуває віртуального характеру. Поряд із соціокультурною, організаційною,
комунікативною функціями архівів на пріоритетне місце висувається
інформаційно-технологічна. Сучасні інформаційні технології дозволяють швидко зорієнтуватися в архівних фондах, прискорити процеси доступу, опрацювання та отримання необхідної інформації. Вчені, у т. ч.
й західні, небезпідставно б’ють тривогу щодо плачевного фізичного
стану багатьох архівів (будівлі, техніка, санітарний вигляд) та їх майбутнього, звертають увагу на кризові явища в архівній політиці урядів,
їх ставленні до потреб архівних установ, у практиці комплектування
фондів, збереження документів, археографічних практик3;
г) за останні десятиріччя суттєво зріс масив наукової та навчальної
літератури з державного управління в умовах демократизації і децентралізації суспільства4, з менеджменту5, однак праць, безпосередньо
присвячених демократизації та децентралізації архівної галузі, досі не
створено, хоча окремі аспекти проблеми отримали часткове висвітлення у працях з історії і теорії архівної справи6, у розвідках автора цієї
статті7. Виходимо з того, що ріст обсягу інформації про оновлення архівної справи не означає автоматичного збільшення обсягу відповідних
наукових знань, що питання демократизації і децентралізації архівів
порушувалось на всіх конгресах Міжнародної ради архівів (МРА), міжнародних конференціях Круглого столу архівів, починаючи з середини
1970-х років8. Ці питання дедалі частіше порушуються на засіданнях
колегії і виробничих нарадах Укрдержархіву, у виступах керівників
галузі і архівних установ, Громадської ради і Спілки архівістів України. Підвищений інтерес до проблеми практичних працівників архівної сфери, з одного боку, і недостатнє наукове опрацювання проблем
управління архівною справою в умовах її демократизації та децентра-
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лізації з боку науковців додатково надають пропонованій статті актуальності і новизни, стимулюють професійну і суспільну дискусію
щодо цих питань.
Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб на основі загальної
теорії менеджменту і сучасного трактування сутності демократизації
та децентралізації архівної системи, осмислення набутого досвіду в цій
царині з’ясувати особливості управлінської діяльності та організації архівної справи в нових умовах, висвітлити ключові напрями діяльності
Державної архівної служби України, центральних, галузевих та місцевих державних архівів, трудових архівів, архівних відділів підприємств,
установ, викласти низку рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності управлінської роботи, насамперед у контексті наближення архівної справи до потреб суспільства і європейських стандартів9.
Перед тим, як безпосередньо перейти до розгляду означеної проблеми, вважаємо доцільним наголосити, що будь-який менеджмент,
включаючи й архівний, може бути ефективним лише в тому випадку,
якщо він ґрунтується на гуманістичних цінностях, відповідає потребам
людей та інтересам суспільства. Однією з умов цієї ефективності виступає здатність менеджменту відповісти належним чином на виклики
демократизації і децентралізації пострадянського суспільства як двох
взаємопов’язаних процесів на шляху модернізації України, подолання
кризових явищ та реалізації її стратегічної мети – інтеграції в європейський простір, у т. ч. й архівний. За великим рахунком, “демократичний
посткомуністичний транзит” передбачає поступовий і тривалий перехід від недемократичних форм і методів управління та організації усіх
сфер суспільного життя, включаючи й архівну, до демократії (народовладдя), запровадження демократичних інститутів, практик і цінностей.
Цей процес має цивілізаційний вимір і супроводжується формуванням
громадянського суспільства, утвердженням правових засад і демократичних процедур, встановленням порядку, зорієнтованого на інтереси
більшості і вирівнювання статусу, прав і обов’язків усіх громадян. Істотним гальмом демократизації виступають: кризові явища в економіці та політиці, помітна забюрократизованість управлінських структур,
низький рівень законопослушності, виконавської дисципліни і культури роботи чиновників, їх моральності, корупція на різних щаблях влади
і управління, недостатня політична, правова і громадянська свідомість,
а також негативні прояви корупції, зловживання службовим становищем, соціально-майнового розшарування та конфліктності, активізації
криміналітету. Стримуючим чинником демократизації суспільства стала агресія РФ, окупація АР Крим, збройна підтримка сепаратистських
сил у неконтрольованій Україною частині Донбасу.
Як засвідчує досвід західних країн, демократизація суспільства не
можлива без децентралізації влади, тобто без належного розмежуван-
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ня функцій центральних, регіональних і місцевих органів управління,
передавання частини повноважень на місця, тобто туди, де вони найповніше реалізовуються, гармонізації їх діяльності, розвитку самоврядності, без розширення повноважень трудових колективів. Одразу
наголосимо, що децентралізація не має нічого спільного з ідеєю “федералізації”, що її намагаються нав’язати російські політики з метою
дезінтеграції України, яка відновилася як унітарна республіка. Якщо
екстраполювати засадничі положення децентралізації на систему архівних установ, то це означає, що кожна з них, на основі спільної мети, у
межах наданих їй повноважень самостійно визначає пріоритети своєї
діяльності, передаючи управлінським структурам вищого рівня ті повноваження, які виходять за межі власних компетенцій і можливостей.
Розмежування управлінських повноважень по вертикалі має ґрунтуватися на ключовому положенні про пріоритетну роль центральних і місцевих архівів у функціонуванні архівної системи загалом і покликане
дати імпульс для подальшого поліпшення їх роботи на основі розширення самоврядності.
Виходячи з цих загальнотеоретичних положень про взаємозв’язок
демократизації та децентралізації, вважаємо доцільним висловити кілька міркувань щодо сучасного трактування понять “архівна система”* та
її різновидів, зокрема централізованих, децентралізованих та змішаних,
а також щодо сутності політичної та адміністративної (менеджерської)
сторони децентралізації, особливостей управлінських функцій в умовах
відкритого інформаційного суспільства. В радянській архівознавчій літературі, базованій на принципі комуністичної партійності, класовому
та сугубо ідеологічному трактуванні архівного будівництва, його зацентралізованості, ігнорувались світові тенденції розвитку архівістики,
її демократичні організаційно-управлінські засади, не враховувались
конкретно-історичні та національно-культурні особливості організації
архівної справи в республіках, абсолютизовувався поділ архівних систем на буржуазні та соціалістичні10. Натомість сучасне архівознавство,
зокрема українське, трактує архівну систему як сукупність основоположних принципів організації архівної справи, способів і технологій
її ведення, що забезпечують цілісність та скоординованість функціонування архівної галузі11. Відповідно у сучасному світі фігурують такі
моделі архівних систем як централізовані, децентралізовані та змішані,
* Архівознавство розрізняє поняття “архівна система” і “система архів
них установ”, маючи на увазі, що перше з них стосується принципів орга
нізації і управління архівною справою, а друге означає сукупність архівів,
інших установ і структурних підрозділів, які забезпечують формування та
збереженість Національного архівного фонду. Її базою виступає мережа
архівних установ, яка налічує близько 2,5 тис., у т. ч. понад 1680 трудових
архівів.
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кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони. Наукові підходи до їх
аналізу і характеристики дозволяють виокремити певні критерії такої
класифікації систем, зокрема: залежність архівної системи від суспільно-політичного устрою та адміністративно-територіального поділу держави, її історичних та національних традицій, наявність центрального
органу управління архівною справою, порядок підпорядкування мережі
архівних установ і форм управління ними, рівень розвитку правових і
демократичних засад функціонування архівів, їх співвідношення з централізованими і децентралізованими формами управління тощо.
Осягнути особливості децентралізації архівної системи неможливо
без врахування світових тенденцій цього процесу, без, принаймні, стислого розгляду їх прояву на загальноукраїнському та місцевому рівнях.
Як засвідчує історія, найбільш централізовані архівні системи властиві
країнам з абсолютистськими і тоталітарними режимами, для яких характерний тотальний контроль за архівною справою і управління нею з
одного центру. Прикладом надмірно централізованої архівної системи
була організація архівної справи в колишньому СРСР, яка перебувала
під тотальним контролем з боку КПРС і її місцевих органів. Виразно
централізований характер мають архівні системи Албанії, Китаю, Північної Кореї, Куби та ін.
І все ж провідною тенденцією розвитку сучасних архівних систем
більшості цивілізованих країн світу є децентралізація управління ними
при збереженні певних ознак централізованого підходу в ключових питаннях архівної практики. До децентралізованих систем можна віднести побудову архівної справи у США, Великій Британії, Канаді, Італії,
Німеччині та ін.12 Змішаний характер, але з пріоритетом демократичних
цінностей, носять архівні системи Австрії, Бельгії, Франції, скандинавських та ін. країн. На шлях успішної децентралізації архівної справи
стали Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Чорногорія, колишні радянські республіки Прибалтики та ін. Змішаною є й архівна
система України, яка за роки незалежності помітно декомунізувалася,
демократизувалася і частково децентралізувалася13.
Під децентралізацією розуміють процес перерозподілу функцій
і повноважень між центральними та місцевими органами державного
управління. Її наслідком виступає формування т. зв. “нової системи
управління”, яка характеризується не тільки переходом частини функцій від центральної влади до місцевих органів, від вищих осередків
управління до нижчих, але й трансформація останніх в самоуправлінські структури з опорою на демократичні методи менеджменту. Принагідно нагадаємо, що ідея децентралізації державного управління в
Україні сягає часів Києво-Руської держави, кодексу законів “Правди
Ярославичів”, прийнятих у 1072 р. у м. Вишгороді. Вона простежується у звичаєвому праві і устрої козацько-гетьманської держави Бог-
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дана Хмельницького, в Конституції Пилипа Орлика (“Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького”), в правових
актах доби Української революції 1917–1921 рр. Так, у Конституції
Української Народної Республіки (1918 р.) було сказано прямо: “Не
порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і
громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу
децентралізації”14 (виділено нами – Я. К.). Відновивши незалежність
у 1991 р., Україна успадкувала від СРСР/УРСР досить високий рівень
вертикальної централізації влади з розмитими повноваженнями представницьких органів на місцях, представлених двома організаційними
формами: органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями15. У чинній Конституції України, яка визначає
статус України як правової та унітарної держави, наголошено: “Народ
здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування”16. Рубіжне значення для опрацювання нормативних засад децентралізації має Закон України “Про співробітництво територіальних громад” (червень 2014 р.)17. Відповідно в Законі
України “Про Національний архівний фонд і архівні установи України” зафіксовано низку положень, які гармонізують співвідношення
принципів централізації та децентралізації, зокрема: належність Національного архівного фонду (НАФ) до вітчизняної і світової культурної
спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, його перебування
під охороною держави і призначення для задоволення інформаційних
потреб суспільства і держави. Закон наголошує, що засновниками архівів можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні й фізичні особи, а діяльність архівних установ, які
не забезпечують збереженості документів НАФ або порушують вимоги
щодо державної реєстрації цих документів, може бути призупинена18.
З погляду децентралізації діяльності архівів у контексті євроінтеграційних процесів не можна оминути Європейську Хартію місцевого
самоврядування 1985 р., яка передбачає надання державних гарантій
територіальним спільнотам громадян та сформованим ними органам
самостійно, під свою відповідальність вирішувати окрему частину публічних прав, не виходячи за рамки конституції та законів відповідної держави. Варто також зазначити, що адміністративний (управлінський) аспект децентралізації невіддільний від політичного, тобто від
надання громадянам та обраним ними представникам до органів влади
і управління можливості ширше впливати на вироблення та реалізацію
політики, прийняття рішень у різних сферах, включаючи й архівну. Децентралізація ні в якому разі не повинна торкнутися архівних фондів,
їх цілісності. А такі спроби мають місце, наприклад: створення у відповідності до Закону України “Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років”19 єдиного архі-
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ву репресивних органів під егідою Українського інституту національної пам’яті, що може призвести до розпорошення документів і втрати
цілісності фондів, особливо державних архівів областей. На поспішність і недостатню обґрунтованість створення такого архіву вказували
фахові архівісти і представники громадськості20. У цьому зв’язку варто
ретельніше вивчити досвід розсекречення документів спецслужб комуністичних режимів у країнах Центральної та Східної Європи21.
Помаранчева революція, а відтак Євромайдан та Революція гідності дали поштовх прискоренню трансформації українського суспільства,
його демократизації та децентралізації. В Коаліційну угоду парламентської більшості було включено розділ “Децентралізація та реформа
місцевого самоврядування”, в якому передбачалось забезпечити ефективний перерозподіл повноважень (компетенцій), належне ресурсне
забезпечення місцевого самоврядування, формування самодостатніх
громад, а також конституційна реформа. За словами Президента України П. Порошенка, децентралізація – це не тільки спосіб делегувати
місцевим громадам частину владних повноважень, але й ключовий елемент підготовки країни до майбутнього членства в Євросоюзі, стратегія
національного успіху22. У червні 2015 р. Верховна Рада ухвалила Закон України “Про співробітництво територіальних громад”, із якого логічно випливає можливість створення регіональних архівів об’єднаних
громад, розвиток їх інфраструктури, передавання архівним установам
частини безпосередніх управлінських функцій вищих органів галузі,
розширення самоврядності та ініціативи, демократизацію системи кадрового, технічного і фінансового забезпечення тощо23.
Як відомо, головна мета управління архівною справою полягає
у цілеспрямованій, злагодженій, ефективній діяльності усіх її ланок,
спрямованої на високий рівень формування, збереження, примноження
і використання НАФ, надання архівних послуг. Цілком зрозуміло, що
децентралізація можлива лише в тій мірі, в якій вона сприятиме реалізації цієї мети. Однак частина керівних працівників і службовців галузі
побоюються, що децентралізація послабить контроль за станом справ
у тій чи іншій ділянці архівної справи. Відразу зазначимо, що будь-які
побоювання безпідставні. Це переконливо доводить досвід як архівів
західних держав, так і низки вітчизняних. Менеджмент децентралізованих архівних установ набагато ефективніший як з погляду функціонально-виробничого, так і організаційно-виховного.
Децентралізація відкриває для колективів центральних, галузевих
і обласних державних архівів ширше поле можливостей раціональніше вирішувати кадрові питання, ефективніше використовувати кошти,
виявляти більше ініціативи щодо зв’язків із громадськістю і надання
архівних послуг, включаючи й платні. Практика зарубіжних архівів
засвідчує, що децентралізація – це не тільки зміна форми організації
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архівної системи і управління архівною справою, але й спосіб поліпшення усіх напрямів діяльності архівів, насамперед у справі відбору,
експертизи цінності документів, їх обліку і описування, зберігання, дослідження, забезпечення використання, задоволення запитів на ретроспективну інформацію і надання послуг, включаючи й платні. Тобто,
мова йде про принципово новий рівень і нову, вищу якість функціонування всієї системи архівних установ. Водночас децентралізація – це
засіб і спосіб розвитку самоврядності та ініціативи архівних установ
у контексті удосконалення управління: стратегічного програмування і
планування роботи, прийняття управлінських рішень, оновлення стилю
роботи, поліпшення кадрового, інформаційного, матеріально-фінансового забезпечення архівів.
Це важливо для реалізації “Концептуальних засад розвитку архівної справи в Україні на 2014–2023 рр.”, опрацьованих Укрдержархівом,
які передбачають зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ, приведення штатної чисельності їхнього персоналу у відповідність
з нормативами, що визначаються у залежності від реального обсягу їх
діяльності, кількості одиниць зберігання та виконання запитів; персональний підбір працівників для виконання високотехнологічних робіт
у галузі оцифровування та реставрації документів, створення страхових фондів, роботи з електронними документами та інформаційними
системами; підвищення соціальної захищеності працівників архівних
установ.
Подальша децентралізація архівної галузі має проводитись з урахуванням її міжгалузевих особливостей: як складової державного управління; як сегменту культури та науки; як потужного елемента сфери
інформації. Ці особливості зумовлені історією зародження й розвитку
архівної справи, її взаємодією з розвитком державності, культури, освіти і науки, відбиваючи специфіку організації та рівень архівних технологій кожного конкретного етапу. Водночас не можна ігнорувати
загальні тенденції і досвід розвитку архівної справи у країнах сталої
демократії. Ключовим питанням демократизації і децентралізації архівів є ліквідація жорсткого централізованого планування роботи, різного роду обмежень щодо доступу до інформаційних ресурсів, розсекречення документів. Важливу роль тут відіграв Указ Президента України
2009 р. про розсекречення документів, пов’язаних із українським національно-визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами24. Його логічним продовженням став Закон України “Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
1917–1991 років”. За дослідженням В. Надольської, в Україні, порівняно з Республікою Білорусь і Російською Федерацією, ці процеси відбуваються більш інтенсивно в результаті демократичнішої законодавчої і
нормативної бази, яка регулює діяльність архівних установ25.
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На хвилі надбань інформаційного суспільства, створення широкого
комунікативного простору і демократичних трансформацій зародилося
таке унікальне явище як “Відкритий архів”*, підхоплене багатьма центральними і місцевими архівними установами, а також бібліотеками і
музеями. Запровадженню у суспільний вжиток цього поняття сприяв
набутий досвід інформаційно-довідкових видань, покажчиків, путівників, у т. ч. електронних, а також створення і публікація під аналогічною
назвою збірника джерельних свідчень з історії української культури26.
“Відкритий архів” послужив брендом мистецьких інституцій України,
зокрема архіву українського відео-арту, бази файлів сучасних українських художників. Новим поштовхом для відкритості архівів стала
реалізація вже згадуваного закону про доступ до архівів репресивних
органів комуністичного режиму. Певний досвід реалізації концепції
“відкритого архіву” нагромадили центральні державні архіви: вищих
органів влади і управління, громадських об’єднань, зарубіжної україніки, кінофотофоноархів, галузевий архів СБУ, з участю якого створюється мультидисциплінарний електронний архів документів органів радянських спецслужб, з історії українського визвольного руху, голодоморів,
діяльності ОУН та УПА, а також державні архіви Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Львівської та ін. областей. Цікаві та інноваційні підходи до створення Відкритого електронного архіву українського
визвольного руху започаткували Центр досліджень визвольного руху,
Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”, фонди якого нараховують
майже 15 тис. оцифрованих документів. З ініціативи Інституту історії
України, Інституту української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського та Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського створюється Електронний архів М. С. Грушевського. До створення
відкритих архівів долучилися Інститут архівознавства Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Центральний архів НАН
України) та низка архівних підрозділів національних університетів, забезпечуючи відкритий доступ до інформаційних ресурсів наукового та
навчально-методичного спрямування університетів.
Що означає демократизація та децентралізація для структурних ланок системи архівних установ України, включаючи й страховий фонд?
а) Для Державної архівної служби – центрального органу виконавчої влади, на який покладена реалізація державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної
системи страхового фонду документації, – це, передусім, дедалі більша
участь як у реалізації державної політики у сфері архівної справи, так
і у виробленні стратегії розвитку галузі, її організаційному та науково* Перший Відкритий архів (Archiv – archiv-org) був заснований в 1991 р. у
США з метою відкритого доступу до праць з фізичних та комп’ютерних наук.
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методичному забезпеченні. Пропозиції щодо формування і реалізації
політики в архівній сфері, на нашу думку, мали б подаватися не на розгляд міністра юстиції, а безпосередньо до Кабінету Міністрів. Ряд його
функцій, визначених Положенням про Державну архівну службу27, переобтяжені залишками командно-адміністративної системи, успадкованої від минулого, яка базувалася на засадах їх зацентралізованості та
бюрократизму (у ньому перелічується 74 завдання), зокрема й щодо
нормативно-правового регулювання, вироблення прогнозів і програм
діяльності галузевих, обласних та територіальних архівів, здійснення
контролю, нагляду і перевірок їх роботи, організації надання платних
архівних послуг тощо, варто було б передати самим архівам. Удосконалення структури Укрдержархіву покликане вибудувати такі взаємини з
архівами, які б, з одного боку, дозволили зберегти у своєму полі зору
ключові напрями їх діяльності: формування НАФ, створення оптимальних умов зберігання і користування його ресурсами, розвитку науководовідкового апарату та інформаційних систем, зміцнення матеріальнотехнічної бази, участь у міжнародному співробітництві тощо, уникаючи
при цьому надмірної опіки, нагляду і насадження однакових шаблонів,
а з другого, відкривали б ширший простір для ініціативи і творчості.
Видається доцільним зробити обов’язковим створення в Укрдержархіві
колегії (а “не може створюватись…”, як сказано в Положенні), підвищити її роль, а також консультативних і дорадчих громадських утворень як колективних органів для обговорення і вироблення рекомендацій з ключових питань розвитку архівної справи та діяльності архівних
установ. Укрдержархів мав би разом із державними адміністраціями
дещо розвантажити архіви від значної кількості завдань і функцій, внесених у відповідні положення як обов’язкові. Так, у Положенні про
Державний архів Харківської області таких позицій майже 60, Львівської – 40, Миколаївської – 29, Дніпропетровської – 23. Демократичні трансформації в архівній справі мають супроводжуватись творчим
ставленням до різного роду нормативних документів, включаючи й
“Правила роботи архівних установ України” (2013 р.), “Типові норми
часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних
архівних установах” тощо.
Видається доцільним активізувати систему неформальних комунікацій Укрдержархіву з керівниками і працівниками місцевих архівів,
які вказують на свою віддаленість від керуючого органу і недостатню
поінформованість про нові явища в архівістиці, на домінування в діяльності вищих органів здебільшого контролюючих функцій, висловлюються проти подвійного підпорядкування, нарікають на все ще великий
обсяг планово-звітної документації;
б) для центральних державних архівів демократизація та децентралізація сприяє утвердженню самобутності та специфіки кожного з них,
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усамостійненню їх діяльності, спрямованої на дедалі повнішу реалізацію завдань і функцій щодо обліку і збереження документів загальнодержавного значення, використання відомостей, що містяться в них,
розширенню самоврядності і повноважень керівництва архівів у вирішенні кадрових питань і використанні коштів, у т. ч. отриманих унаслідок надання платних послуг, позбавленню зайвої опіки з боку Укрдержархіву. Як відомо, центральні державні архіви керуються, окрім
загальнодержавних, законодавчо-правовими і нормативними актами,
положеннями про відповідний архів, затвердженими Укрдержархівом.
У них знайшла відображення, поряд із загальними нормами, й певна
специфіка, зумовлена характером і обсягом документальних ресурсів,
особливостями їх формування. Цілком зрозуміло, що діяльність, скажімо, історичних архівів помітно відрізняється від призначення і роботи
електронного архіву або архіву зарубіжної україніки. Досвід перебудови діяльності центральних державних архівів: вищих органів влади і
управління, громадських об’єднань, архіву-музею літератури і мистецтва, кінофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного та ін. засвідчує, що
завдяки децентралізації розширились форми їх співпраці з установами-фондоутворювачами, вони стали активніше впливати на доархівний
етап процесу формування документальних ресурсів з огляду їх цінності
і значення для історії і культури, на організацію діловодства і документообігу. Відбуваються помітні зміни в діяльності структурних підрозділів, архівів-відділів, секторів: вони стали виявляти більше ініціативи і
самостійності, зріс рівень відповідальності за стан справ у відповідній
ділянці;
в) для галузевих державних архівів*, як спеціалізованих архівних установ для зберігання документів конкретної сфери діяльності,
установ демократизація і децентралізація значною залежать від змін
у відповідних відомствах: міністерствах збройних сил, закордонних і
внутрішніх справ, Служби безпеки та ін. Відомо, що діяльність цих
архівних установ регулюється не лише Законом України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, нормативними документами Укрдержархіву, але й положеннями про відповідні відомства, їхніми розпорядчими актами та інструкціями.
Водночас багато залежить і від того, наскільки їх колективи зможуть відмовитись від старих підходів у роботі з відвідувачами, зроблять
їх доступними, відкритими і прозорими, наскільки якісно підготують
* На думку багатьох фахівців з архівістики, галузеві державні архіви –
це пережиток тоталітарної системи. Всупереч принципу цілісності та єдності
фондів, вони створювались для монопольного збереження і засекречення
специфічних документів і з цією метою були збережені після відновлення
незалежності України, а в контексті декомунізації суспільства виглядають як
анахронізм.
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документи до використання у службових, наукових і приватних цілях.
Важливим напрямом їх діяльності виступає ініціативне інформування
про наявність документальних ресурсів, урізноманітнення зв’язків із
громадськістю;
г) для державних архівів АР Крим, м. Севастополя, Луганської та
Донецької областей, тимчасово неконтрольованих Укрдержархівом у
зв’язку з російською окупацією, для обласних і міських державних архівів, включаючи м. Києва, для районних, а також трудових архівів, які є
підрозділами відповідних державних адміністрацій при одночасній підзвітності Укрдержархіву, демократизація та децентралізація сприятиме підвищенню їх ролі, ініціативи та самостійності у вирішенні різних
питань реалізації архівної політики на місцях, у координації діяльності
місцевих державних та інших організацій з питань архівної справи, діловодства та інформаційної діяльності, у розвитку співробітництва з
науковими, освітніми, бібліотечними та музейними установами у сфері
історичної пам’яті. Йдеться про експертизу цінності, збереження, реєстрацію, охорону, реставрацію та консервацію документів місцевого
значення, надання архівних послуг, прийом громадян. Маємо погодитись, що далеко не всі архівісти виступають доброзичливими посередниками між відвідувачами архівів, зокрема дослідниками і документами, своєрідними гідами і популяризаторами архівної інформації.
Сказане повною мірою стосується архівів та архівних підрозділів
самоврядних наукових установ, державних музеїв, бібліотек, зокрема
Архіву НАН України, національних галузевих академій та ін. Демократизація заторкнула й діяльність недержавного сектора архівної галузі – архівів приватних підприємств, банків, комерційних структур,
релігійних конфесій;
д) для Українського науково-дослідного інституту архівної справи
і документознавства, який керується у своїй роботі затвердженим Міністерством юстиції Статутом, а також Положенням про вчену раду,
демократизація позначилась на ініціативному визначенні проблематики
досліджень, розширенні повноважень керівництва у доборі і підготовці
наукових кадрів, створенні тимчасових колективів для виконання планових робіт, раціональному використанні бюджетних коштів. Інститут
налагодив співпрацю з архівами, іншими науковими установами, архівознавчими кафедрами університетів, став ініціатором проведення
низки науково-теоретичних і науково-практичних конференцій тощо.
Популярністю користується його наукове видання “Студії з архівної
справи та документознавства”. І все ж питання теорії і методології архівної справи ще не посіли належного місця в тематиці досліджень.
Недостатня увага приділяється узагальненню досвіду роботи архівних
установ. Часом створюється враження, що співробітники Інституту переобтяжені розробленням нормативно-методичних документів, різного
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роду правил та інструкцій, що звужує їхні можливості для проведення
дослідницьких студій.
Розглядаючи питання архівного менеджменту на тлі демократизації та децентралізації архівної системи, не можна оминути помітну
роль у цьому процесі журналу “Архіви України” як засобу професійної
комунікації архівістів, трибуни їх зв’язків із громадськістю, насамперед науковою. Вміщені на його сторінках науково-теоретичні статті,
матеріали з історії і досвіду роботи архівних установ, теорії і практики
архівного менеджменту мають важливе значення для осмислення сучасних процесів в архівній справі28.
Підсумовуючи сказане вище, зазначимо, що в епіцентрі архівного менеджменту і реформування архівної системи в контексті подальшої її демократизації та децентралізації перебувають реальні резерви
поліпшення діяльності архівів усіх рівнів, спрямованої на реалізацію
державної політики у сфері архівної справи і діловодства, визначених
Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. Пріоритетними завданнями залишаються: адаптація роботи архівів
до європейських стандартів архівістики і діловодства, оптимальне забезпечення неухильного примноження, збереженості та раціонального
використання інформаційного потенціалу документальних ресурсів, у
т. ч. з електронними носіями, створення страхових копій (оцифрування)
документів, широке впровадження новітніх архівних технологій, дедалі
повніше задоволення гарантованих прав громадян, державних установ і
громадських об’єднань на одержання ретроспективної інформації. Сучасний менеджмент орієнтує архівістів відходити від згубної звички
очікувати вказівок зверху, виявляти більше ініціативи і самостійності в
межах своїх повноважень і компетенції, бути проектно-орієнтованими.
Видається доцільним ширше вивчати досвід децентралізованих архівних систем західних країн, практикувати стажування українських архівістів у країнах ЄС, проведення міжнародних конференцій і семінарів з
обміну досвідом роботи. Один із таких семінарів відбувся у минулому
році з участю керівника Робочої групи з прав людини і архівів Міжнародної ради архівів, сертифікованого архівіста США Труді Петерсон.
Йшлося про відкритість архівів при одночасному захисті персональних
даних29. Дуже важливим є не тільки застосування західних технологій
архівної справи, технічного переозброєння архівів, поліпшення умов
зберігання документів, плівок, а й удосконалення форм і методів управління архівною справою як по вертикалі, так і по горизонталі.
Таким чином, демократизація і децентралізація суспільства і органів державного управління зачіпають усі сфери життєдіяльності, включаючи й архівну. Вони диктують подальші зміни в архівній системі, її
законодавчій базі, в структурі архівних установ, започатковані відновленням державної незалежності України, її трансформацією і євроінте-
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граційним вибором, названі “архівною революцією”. Ці зміни торкнулися й архівного менеджменту, покликаного шукати і впроваджувати
більш дієві та ефективніші способи і методи демократичного управління архівними установами, спрямовані на успішне збирання, зберігання
та використання документальних ресурсів історичної пам’яті, розширення доступу до них, упровадження новітніх технологій опрацювання та використання інформаційних ресурсів НАФ. Децентралізація не
означає відсутність єдиного центра керівництва архівною справою, а
лише деяке звуження його функцій за рахунок передавання частини повноважень первинним ланкам системи архівних установ, розширення
їх функцій і підвищення відповідальності. Головним критерієм успіху
демократизації та децентралізації архівної системи є їх збалансованість
і конкретні результати для людей, тобто подолання обмежень щодо доступу до архівних документів і створення оптимального середовища
для роботи архівістів як найбільшого багатства архівної галузі, забезпечення сприятливих умов для успішного і якісного виконання покладених на них завдань. Реформування архівної системи дозволить
підвищити її суспільний статус і авторитет, подолати кризові явища у
фінансуванні та керованості цією галуззю.
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ОБРАЗ “АРХІВУ” В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ:
МНОЖИННІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Стаття присвячена аналізу інтерпретації поняття “архів” у сучасній західноєвропейській та американській історіографії. Висвітлюється еволюція
поняття крізь призму зміни наукової парадигми інформаційного суспільства,
у контексті поглядів на сутність архіву істориків, архівістів, філософів, культурологів. Розглядається використання поняття “архіву” як метафори у філософських концепціях та літературних творах.
Ключові слова: архів; архівна наука; методологія; історіографія; наукова
парадигма; постмодернізм; інформаційне суспільство.

Упродовж останніх десятиліть розвиток архівної теорії та практики
відбувається у контексті глобальних змін, що тривають у соціокультурному та інформаційному середовищі. З одного боку, це зміни у галузі
соціогуманітаристики, які відображають еволюцію поглядів на роль та
значення архівів у суспільстві, стосунків та взаємозв’язків між архівами
та владою, архівами та суспільством. Доступ до інформації все більше
трактується як якісна та невід’ємна ознака громадянського суспільства.
З іншого боку, процеси інформатизації, запровадження електронних
технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства та державне управління впливають на створення, форми організації та обігу поточної документації, зумовлюють зміни у технологіях її зберігання. У зв’язку з
цим перед архівістами постають нові виклики, які вимагають теоретичного осмислення та обґрунтування.
Ще донедавна у більшості наукових статей та енциклопедичних визначень, присвячених поняттю “архів”, домінувала його позитивістська
концепція, що була сформована у надрах історичної науки ХІХ ст. та
розвинена представниками різних історичних і архівознавчих шкіл у
ХХ ст. Походження самого терміна дослідники традиційно виводили
від грецького “archeion” та латинського “archivum” у значенні урядової (адміністративної) установи, сховища офіційних документів, актів. Сукупне визначення архіву включало кілька складових: архів як
зібрання документів, архів як установа, відповідальна за збереження
документів, та архів як споруда (приміщення), в якій документи зберігаються1. Упродовж історичного розвитку людської цивілізації архіви
* Палієнко Марина Геннадіївна – доктор історичних наук, професор,
професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
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зазнавали структурної еволюції, проте тривалий час їх головна функція залишалася незмінною – забезпечення доказової, правової цінності документів. Храмові та палацові архіви давнього світу, “скарбниці
хартій” доби Середньовіччя зберігали передусім династичні хроніки,
привілеї, законодавчі та судові акти, обстоюючи й захищаючи інтереси
влади. І лише внаслідок лібералізації політичних режимів та розвитку
історичної науки у ХІХ – на початку ХХ ст. архіви поступово почали
перетворюватися на центри історичних досліджень, змінюючи свій образ, за визначеннями французьких істориків Шарля-Віктора Ланглуа
(Charles-Victor Langlois) та Робера-Анрі Бот’є (Robert-Henri Bautier),
з “арсеналів влади” (“d’arsenal de l’autorité”) на “лабораторії історії”
(“le laboratoire d’histoire”)2.
Проте кардинальні зміни в інформаційному та соціокультурному
середовищі на межі ХХ і ХХІ ст., як відзначалося вище, змусили замислитися над сутністю та багатоаспектністю архівів, осмислити їх поліфункціональність у житті суспільства та окремої людини. Ці питання
упродовж останніх десятиліть активно дискутуються на міжнародних
архівних форумах та шпальтах наукових часописів. Причому до обговорення сутності “архіву” як історичного явища та суспільного феномену долучаються не лише архівісти та історики, але й представники
інших галузей знань. Отже, дискусія про роль та значення архівів вийшла далеко за межі професії та суто історичного дискурсу. Французькі філософи Мішель Фуко (Michel Foucault)3 та Жак Дерріда (Jacques
Derrida)4, розглядаючи архів як “метафоричну основу”, на якій ґрунтується людське знання, пам’ять та влада, започаткували у другій половині ХХ ст. широке міждисциплінарне обговорення природи архівів.
Ж. Дерріда у своїй широко відомій праці “Архівна лихоманка: Фрейдистське враження” метафорично охарактеризував бажання
людства оволодіти минулим – “архівною лихоманкою” (франц. “mal
d’archives”, англ. “archival fever”), пояснюючи її станом, коли людина “згорає від пристрасті”, перебуває у “нескінченному пошуку архіву,
що постійно зникає”, відчуває “захоплюючу, невщухаючу, ностальгійну жагу архіву, невгамовне бажання повернутися до витоків, тугу за
домівкою, ностальгію за поверненням до найбільш архаїчного місця
абсолютного початку”5. Вислів Ж. Дерріда сьогодні звучить, як ніколи, актуально: “Не існує політичної влади без контролю над архівами,
якщо не пам’яттю” (“There is no political power without control of the
archive, if not memory”)6. На думку філософа, ефективна демократизація завжди може бути оцінена доступом до архівів, їх організацією та
інтерпретацією. Праця Ж. Дерріда стимулювала пошуки нового сприйняття архівів у самому архівному середовищі. Проблемі формування
нової архівної парадигми у період бурхливого розвитку інформаційних
технологій та постіндустріального суспільства присвячували аналітич-
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ні праці відомі європейські та американські архівісти.
Слід зазначити, що концепція парадигми була артикульована
на початку 1960-х років американським філософом та істориком науки Томасом Куном (Thomas S. Kuhn) у його вже класичній сьогодні праці “Структура наукових революцій” (“The Structure of Scientific
Revolutions”, Chicago, 1962)7. Під парадигмою учений розумів визнані професійною спільнотою наукові досягнення, які упродовж певного часу дозволяють останній розв’язувати наукові проблеми у рамках
усталеної моделі. Таким чином, парадигма – це своєрідна дисциплінарна “матриця”, яка характеризує сукупність переконань, методик, цінностей, що об’єднують професійну спільноту.
Класична архівна парадигма, методологія якої базувалась передусім на принципі поваги до фонду, була сформульована в результаті розвитку теорії та практики архівознавства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У якості свого головного об’єкта вона розглядала архівні
фонди як органічне ціле8.
Предмет нової парадигми архівної науки відомі представники західноєвропейської та американської архівної думки, зокрема, Террі
Кук (Terry Cook), Х’ю Тейлор (Hugh A. Taylor), Тео Томассен (Theo
Thomassen), Ерік Кетелаар (Eric Ketelaar) розглядають як “архівну
якість” (“archival quality”), зумовлену процесами інформатизації9. Х’ю
Тейлор був одним із перших, хто наприкінці 1980-х років відзначив, що
в архівній науці відбувається зміна парадигми (“the paradigm shift”)10.
Згодом відомий канадський теоретик архівознавства Т. Кук у своїй фундаментальній праці “Минуле як пролог” (“What is Past is a Prologue”)
підкреслював, що “нова парадигма для архівів змістила фокус на контекст (значення), ціль, намір, взаємозв’язки, функціональність та підпорядкованість документів, їх утворювачів, а також процес створення”11.
Отже, наукові ідеї постмодернізму мали глибокий вплив на еволюцію
теоретичних засад архівознавства, змусили архівістів по-новому подивитися на “рамки” професії, які були значною мірою сформовані під
впливом позитивістської наукової парадигми на межі ХІХ та ХХ ст.
На думку канадської архівістки, професора Торонтського університету Х. Мак-Нейл (Heather MacNeil), “ми маємо змінити наше сприйняття природи архівів, перш ніж змінимо наші методологічні підходи
до них”12. Отже, у сучасному науковому дискурсі присутній новий,
відмінний від позитивістського, погляд на природу та цінність архівів,
який ставить перед архівістами завдання пошуку нової перспективи в
осмисленні ролі архівів у сучасному світі та свого місця у професії.
Т. Кук у своїй відомій праці “Архівна наука та постмодернізм:
Нове формулювання для старих концепцій” (“Archival Science and
Postmodernism: New Formulation for Old Concepts”), розглядаючи природу постмодернізму та архівної науки, окреслив дві великі зміни в
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архівному мисленні, які наприкінці ХХ ст. заклали фундамент для зміни архівної парадигми13. На думку вченого, “у центрі нової парадигми
знаходиться переосмислення погляду на архіви (документи) як статичні фізичні предмети та сприйняття їх в якості динамічних віртуальних
ідей (понять)”14, відхід від бачення документів як пасивних продуктів
людської чи адміністративної діяльності та розгляд документів як активних учасників процесу формування індивідуальної та суспільної (інституційної) пам’яті. Докладний аналіз цієї праці здійснила українська
вчена-архівознавець Л. Приходько, яка підкреслила важливу думку
Т. Кука про те, що “зміна архівної парадигми спонукає архівістів не
тільки ідентифікувати самих себе як хранителів документальної спадщини, а й усвідомити виняткову важливість власної участі в історичному процесі, утверджувати та поглиблювати свою активну роль у формуванні суспільної пам’яті людства”15.
Важливе місце серед сучасних досліджень щодо сутності архівів та
завдань архівної науки посідає стаття голландського архівіста, професора Амстердамського університету Еріка Кетелаара, присвячена ролі
наукового дослідження у розвитку архівістики та архівної професії, яка
побачила світ 2000 р. на сторінках журналу “The American Archivist”16.
У ній автор наголошував на тому, що нова архівістика вимагає, щоб
архівна освіта носила порівняльний та міждисциплінарний характер.
Новітні технології нещодавно “відкрили очі” архівістів. Традиційно
архівісти управляли документами як речовими пам’ятками, артефактами. Ситуація кардинально змінилася з появою електронних документів.
Настільки кардинально, що стара архівна парадигма потребувала суттєвих змін. Для позначення цього явища Т. Кук запровадив визначення
“післяохоронний менталітет” (“a postcustodial mindset”)17. Учений підкреслював, що така зміна ролі архівів становить виклик як для архівістів, так і для викладачів та дослідників, вимагає нових методів архівної
експертизи документів.
У той час, коли в архівній науці домінувала парадигма архівів як
історичних джерел, вона розвивалась в якості “класичної описової архівістики” (“classical descriptive archivistics”), яка значною мірою використовувала історичні знання та методи спеціальних (допоміжних)
дисциплін – палеографії, дипломатики, евристики та ін. Сьогодні на
зміну їй, за висловом Е. Кетелаара, прийшла “сучасна функціональна архівістика” (“modern functional archivistics”)18, яка продовжує використовувати історичні методи, але розвивається в значно ширшому
міждисциплінарному контексті.
Традиційно архівіст виконував перш за все функції зберігача документів. Однак у сучасному світі фокус архівістики змістився з неактивної фази життя документної інформації та охопив увесь життєвий цикл
документів. На думку Е. Кателаара, компаративна архівістика виходить
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за межі трактування предмета та його викладання у міждисциплінарній
та багатокультурній площині, вона є глобальною і пов’язана з поняттям
“архіви без кордонів” (“archives without boundaries”)19.
Е. Кателаар порушує ще одну важливу проблему – “архівного мислення”. Він вважає, що сучасного архівіста треба вчити не тільки “професійному ремеслу”, але й “професійному мисленню”. По відношенню
до архівної освіти це означає зміщення акцентів у навчанні зі здобуття навичок і знань на усвідомлення та розуміння процесів. Важливою
передумовою формування сучасного професійного архівіста в академічному середовищі є наближення студента до дослідницької роботи в
процесі навчання, за висловом Е. Кетелаара – інтегрування дослідження до навчального процесу20. Архівознавче дослідження зрештою має
врятувати професію, тому що дослідження – це інструмент пошуку,
експерименту, відкриттів, змін та вдосконалення.
Той факт, що тема архівів сьогодні привертає увагу представників
різних галузей знань, підтверджує аналітична праця американського
культуролога Марлен Маноф (Marlen Manoff)21, яка простежила інтерпретацію місця архівів у соціокультурному просторі “очима” літературних критиків, філософів, соціологів, антропологів, політологів,
географів тощо. Зокрема, вона звернулася до аналізу двох випусків
журналу “History of the Human Sciences” за 1998 р. та 1999 р., у яких
представники різних гуманітарних та соціальних наук аналізували значення архівів у політичному світі, ставили питання про роль архівів у
формуванні національної свідомості, розвитку демократії, аналізували
внесок архівів в історію, літературу, мистецтво. У цьому контексті слід
також згадати оригінальне літературознавче дослідження американської вченої С’юзанн Кін (Suzanne Keen)22, присвячене концепту архіву
в англійському історичному романі останньої чверті ХХ ст. У ньому
знайшли відображення історичні, ідеологічні та літературні чинники,
що призвели до появи низки романів, події яких розгорталися в архівному та бібліотечному середовищі та були пов’язані з давніми рукописами, резонансними відкриттями архівних таємниць. Актуалізацію “архівних романів” (“romances of the Archive”) автор пояснювала передусім
процесами деколонізації, ностальгією за минулим та втратою могутності колишньої Британської імперії. У своєму дослідженні літературного “образу архіву” вона використовувала дуже широке тлумачення
терміну – від писемних, аудіовізуальних документів та рідкісних книг
до “фізичних місць їх зберігання” (архівних, бібліотечних, музейних,
університетських споруд, а також горищ і навіть прихованих у меблях
таємних шухлядок). С. Кін звернулась також до абстрактного тлумачення терміну у філософській концепції М. Фуко як сфери дискурсу,
але протиставила йому своє власне, “предметне” бачення23. Принагідно зазначимо, що це дослідження викликало певний резонанс і в укра-
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їнському порівняльному літературознавстві (його загальні положення
були проаналізовані у публікації О. Бойніцької)24.
У контексті постколоніальних студій розглянув феномен архіву Томас Річардс (Thomas Richards) у праці “Архів імперії” (“The
Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire”), яка побачила
світ 1993 р. у Лондоні. Аналізуючи вплив літератури та письменників на формування “образу” Британської імперії, автор використав поняття “імперського архіву” як своєрідного ключа для розуміння Англії
ХІХ ст., підкреслюючи, що контроль над архівом є однією з форм політичної влади. У своєму трактуванні поняття “архів” Т. Річардс вийшов
далеко за межі його тлумачення в якості адміністративної установи,
будівлі або зібрання текстів, а надав йому метафоричного значення. За
його визначенням, архів – це “утопічний простір всебічного знання” (“a
utopian space of comprehensive knowledge”), колективна уява, “сукупний
образ” всього, що відомо та варто пізнати25.
Сучасні дослідники підкреслюють важливість архівів не лише для
соціально-правової та наукової сфери, але й в цілому для існування та
розвитку демократичного суспільства. М. Маноф, зокрема, відзначала,
що постколоніальні студії створюють можливість для виявлення маніпуляцій історичними документами зі сторони імперських чинників,
демонструючи, як влада впливала на формування колоніальних архівів, переслідуючи свої власні цілі, і як інтерпретація архівних документів у тоталітарних державах завжди відбувалась в інтересах тих, кому
належав контроль над архівами26. З іншого боку, німецький історик і
культуролог Вольфганг Ернст (Wolfgang Ernst), розглядаючи еволюцію
становища та ролі архівів у Німеччині на різних етапах її державного
розвитку, підкреслював, що процес політизації архівів передбачає “вбудовування вмісту архіву в ідеологічний нарратив” і перетворення його
на об’єкт мікрополітики, що регулює доступ до документної інформації27. Звертаючись до аналізу політики націонал-соціалістів в архівній
галузі, вчений простежував спроби “мобілізації архівної пам’яті” на
службу ідеології, “монументалізації” певних документів поза історичним контекстом із метою їх використання в ідеологічних цілях28.
Архівісти мають усвідомлювати, як нові методи наукового пізнання та комунікації трансформують способи збирання, систематизації,
зберігання та надання доступу до архівів. Сьогодні архівісти розуміють, що широке використання архівних колекцій важливе не лише в
дослідницьких цілях, але й для забезпечення прав людини, демократичних свобод, контролю над інститутами влади.
У фокусі досліджень не лише архівознавців, але й істориків, соціологів, політологів різних країн світу сьогодні перебувають проблеми
еволюції стосунків між архівами та владою, ролі архівів у збереженні та процесі творення колективної пам’яті. Актуалізація цих питань
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на сучасному етапі обумовлюється інтенсивним розвитком процесів
інформатизації, які ставлять перед архівами нові завдання і виклики,
змушують архівістів переосмислити свою місію та роль у суспільстві.
У цьому зв’язку не можна не звернутися до концепції архіву як
“місця пам’яті” (франц. lieu de mémoire). Сам термін, як відомо, був
уведений до наукового обігу французьким істориком П’єром Нора
(Pierre Nora) на початку 1980-х років для позначення місць, символічних об’єктів, з якими певна група людей пов’язує свої спогади та цінності, де пам’ять кристалізується та проявляє себе в окремі історичні
моменти29. І хоча запропонована П. Нора концепція ґрунтувалася на вивченні історичних місць Франції, вона була сприйнята представниками
різних галузей соціогуманітаристики та набула поширення й розвитку
у дослідженнях комеморативних практик у різних країнах світу.
У своїх дослідженнях П. Нора відносить архіви, поряд із бібліотеками, музеями, словниками, до базових інструментів історичної праці
та найбільш символічних об’єктів людської пам’яті30. Розглядаючи архіви серед головних “бастіонів місць пам’яті”, він з певним скепсисом
відзначає, що у сучасному світі історики перевантажені, “пригнічені
культом документів”. Водночас суспільство, як ніколи раніше, “проповідує релігію збереження та створення архівів”, “упорядкування матеріальних слідів того, що ми не можемо запам’ятати”31. У своїй концепції пам’яті вчений виходить із того, що по мірі зникнення традиційної
пам’яті суспільство все гостріше відчуває потребу у збереженні всіх
залишків, свідоцтв, документів минулого, оскільки неможливо передбачити, що саме потрібно буде згадати. З цього випливає бажання перетворити все на архів. За висловом П. Нора, відбувається “недиференційоване розширення матеріального поля”, у т. ч. “поля творення”
документів, яке охопило всі верстви суспільства. Останнє призвело до
того, на думку вченого, що “творення архівів стало імперативом епохи”32. У цьому контексті П. Нора було порушено надзвичайно важливу
та актуальну для архівістів проблему експертизи цінності та відбору
документів на зберігання. Зокрема, автор наголошував на тому, що для
професійних архівістів сьогодні надзвичайно важливим є володіння
“мистецтвом підконтрольного руйнування”33. Безкінечне продукування архіву стало загостреною якістю нової свідомості, оскільки “жага
пам’ятати перетворює кожного в історика”, і в цьому “гіпертрофованому збільшенні функцій пам’яті” учений вбачав небезпеку. На думку
П. Нора, місця пам’яті є такими у випадку, коли вони інтегрують у собі
три сенси – матеріальний, символічний та функціональний; з огляду на
це, архівосховище є місцем пам’яті, якщо уява наділить його “символічною аурою”34.
Висунута П. Нора концепція “місць пам’яті” знайшла подальший
розвиток у працях представників різних галузей соціогуманітаристики.
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Упродовж останніх десятиліть проблеми архівів як установ пам’яті
перебувають у фокусі архівознавчих досліджень. Вони неодноразово обговорювалися на міжнародних архівних форумах, серед яких –
XV Міжнародний конгрес архівів “Архіви, Пам’ять, Знання” (Відень,
2004 р.), Міжнародна конференція “Архіви серед інститутів пам’яті”
(Варшава, 2004 р.) та ін.35
Американська дослідниця, професор географії Техаського університету Кеннет Е. Фут (Kenneth E. Foote) у своєму виступі на 49-й
щорічній зустрічі Товариства американських архівістів у далекому
1985 р., опублікованому на сторінках журналу “The American Archivist”
під назвою “Пам’ятати та забувати: Архіви, пам’ять і культура” (“To
Remember and Forget: Archives, Memory, and Culture”), зазначала, що
ідея архівів як колективної пам’яті використовується як метафора при
обговоренні соціальної та культурної ролі архівів. Натомість, на її
думку, ця ідея є ширшою, ніж метафора: архіви, разом із іншими джерелами комунікації, такими як усні та обрядові звичаї, допомагають
підтримувати культурні традиції та цінності суспільства, передавати інформацію від одного покоління іншому36. Дослідження з антропології,
соціології, лінгвістики доводять, що матеріальні об’єкти, артефакти та
документи, включаючи ті, що зберігаються в архівних колекціях, відіграють важливу роль у людській комунікації. Дві ключові тези статті
полягали у наступному: по-перше, архіви слід розглядати як цінні засоби поширення часових і просторових меж людської комунікації; подруге, архіви, інтегруючи свої зусилля з іншими установами пам’яті,
можуть підтримувати репрезентацію минулого своїми специфічними
засобами37. З огляду на це діяльність архівів слід розглядати у широкому соціокультурному контексті, що дасть можливість кращого розуміння впливу соціального середовища на процес створення документів.
Натомість Е. Кетелаар, аналізуючи процес створення, зберігання та
використання архівної інформації, запропонував своє бачення “образу
архіву як машини часу” (“the archive as a time machine”), яка уможливлює передавання інформації про досвід людської діяльності у просторі
та часі38. Підтримуючи думку про те, що архівісти відіграють помітну
роль у формуванні колективної пам’яті, британський архівіст Ричард
Кокс (Richard J. Cox) трактував архіви як “символічну проміжну станцію на шляху до колективної пам’яті” (“a symbolic way station on the
road to a collective memory”)39.
В українській історіографії архівам як установам пам’яті були присвячені публікації відомої вченої-архівознавця І. Матяш, в яких дослідниця звернулась до аналізу напрацювань низки західноєвропейських та
північноамериканських авторів та розглянула такі метафоричні образи архівів, як “скарбниці пам’яті нації”, “будинки пам’яті”, “сховища
пам’яті”, “суспільні інститути пам’яті”, а також проаналізувала вико-
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ристання П. Нора “емоційно забарвлених” понять-новотворів: “пам’ятьархів”, “вторинна пам’ять”, “пам’ять-протез”40.
Важливими для розуміння нового бачення архівів у постмодерному
світі є погляди, висловлені канадськими архівістами Т. Куком та Джоан Шварц (Joan M. Schwartz) у їхній спільній концептуальній публікації
“Архіви, документи та влада: Творення сучасної пам’яті” (“Archives,
Records, and Power: The Making of Modern Memory”), яка побачила світ
на сторінках міжнародного архівного журналу “Archival Science” у
2002 р.41 У ній, зокрема, наголошувалося на тому, що архівні інституції
традиційно розглядалися істориками та іншими користувачами як “нейтральні сховища фактів”, “пасивні ресурси” для використання у різних
наукових та культурних цілях. У свою чергу архівісти до останнього
часу популяризували, за висловом Т. Кука та Д. Шварц, професійний
міф про свою неупередженість, нейтральність та об’єктивність. Натомість дослідники наголошували на тому, що архіви традиційно засновувалися представниками влади для захисту та посилення їх позицій у
суспільстві. Через архіви влада здійснювала контроль над минулим. У
процесі відбору документів на зберігання через експертизу їх цінності,
подальшу систему зберігання, організацію інтелектуального доступу
до частини документів завдяки їх описуванню архівісти постійно реорганізують, по-новому інтерпретують та “заново відкривають” архів
(“reinvent the archive”)42. Все це, на думку авторів дослідження, становить величезну владу над пам’яттю та ідентичністю, над тими засобами, за допомогою яких суспільство шукає підтвердження та обґрунтування засадничих цінностей, витоків та подальших шляхів розвитку.
До останнього часу архівісти здійснювали передусім своєрідну
“посередницьку”, комунікаційну місію між фондоутворювачами та користувачами документів. В інформаційному суспільстві роль та функції архівістів значно поглиблюються та розширюються, оскільки вони
залучаються до формування документальних ресурсів на всіх етапах
життєвого циклу документів, контролюють адміністративну та правову підзвітність державних інституцій, корпорацій, окремих осіб, беруть
участь в обговоренні та імплементації політики щодо свободи інформації, захисті авторських прав та інтелектуальної власності43. В одному
з підрозділів своєї праці з промовистою назвою “Архіви влади, влада
архівів”, Т. Кук та Д. Шварц підкреслювали, що “архіви завжди перебувають на перетині минулого, сучасного та майбутнього”, надаючи
сьогодні можливість контролювати, що майбутнє знатиме про минуле44. Саме вони визначали і визначають, які “голоси” звучатимуть найпотужніше з глибини століть, а які можуть бути не почутими через
розпорошеність або незбереженість документальних свідчень.
Не менш важливими є погляди Т. Кука на еволюцію архівів у світлі
змін, що відбулися у створенні документів, способах зберігання, пере-
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давання та презентації інформації. Революція в інформаційних технологіях змінила не тільки зміст того, що архіви збирають, але й саму
роль архівів у суспільстві. Якщо до ХХ ст. вони фокусували свої зусилля на задоволенні потреб держави і влади, то, починаючи з другої
половини ХХ ст., із розширенням доступу до інформації, процесами
демократизації архіви змістили свою увагу на задоволення запитів і потреб громадянського суспільства.
Цікаві думки щодо сутності архівів висловив у низці своїх праць та
виступів професор історії та директор програми з управління архівами
і документами Університету Західного Вашингтону Рендал Джімерсон
(Randall C. Jimerson). У своєму президентському зверненні на щорічному зібранні Товариства американських архівістів у серпні 2005 р. у Новому Орлеані, згодом опублікованому в розширеній версії на сторінках
журналу “The American Archivist”, Р. Джімерсон представив яскравий
метафоричний образ архіву45. Він розпочав свій виступ з того, що уві
сні він увійшов до храму, де відчув просвітлення. Проте коли масивні двері храму зачинилися, він опинився у погано освітленій кімнаті
з високими вікнами, що не дозволяли променям світла досягати його.
Несподівано до нього наблизився охоронець, і храм перетворився на
в’язницю. Охоронець наказав залишити речі у шафі, після чого він сів
за стіл і розпочав заповнювати форму з персональними даними. Увесь
цей час охорона та камери безпеки постійно спостерігали за його діями. Згодом він зрозумів, що зголоднів, до нього підійшла молода жінка і запропонувала меню – в’язниця перетворилась на ресторан. Меню,
яке простягнула йому офіціантка, не містило переліку страв – лише назви компаній, що продавали упаковану їжу. Невдовзі після замовлення
йому принесли кілька коробок, наповнених різними продуктами. Проте
це були лише набори продуктів, лише пропозиція “їжі”, з якої він ще
мав приготувати свою власну “страву”46.
У такий посіб Р. Джімерсон намагався налаштувати американських архівістів на роздуми щодо місця архівів у суспільній свідомості, окресливши своє бачення у формі трьох образних метафор: 1) храму, що уособлював авторитет та контроль над колективною пам’яттю,
2) в’язниці, що символізувала контроль над збереженням документів
та 3) ресторану, який унаочнював роль архівіста як інтерпретатора та
медіатора між фондоутворювачами, документами та користувачами.
Таким чином, Р. Джімерсон намагався створити метафоричну картину різних “образів” архіву, з яких храм відображав владу авторитету,
в’язниця – владу контролю, ресторан – владу інтерпретації та комунікації. І все це в сукупності відображало тривимірність архівних функцій:
збирання та відбору, збереження та доступу.
У “храмах” архівісти приймають надзвичайно важливе рішення про
те, які документи зберігатимуться для майбутніх поколінь, а які будуть
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знищені, і таким чином вони беруть безпосередню участь у конструюванні національної ідентичності. Згодом архівісти привносять порядок у хаос, організують його, структуруючи та пов’язуючи між собою
документальні зібрання, шифруючи та описуючи окремі документи. І,
зрештою, вони створюють умови для їх удоступнення та використання.
Нарешті, Р. Джімерсон малює образ архіву як ресторану, куди приходять спраглі за правдою та знаннями дослідники. Всі користувачі
архівів інтерпретують та надають форми почерпнутій у документах
інформації, за образним висловом Р. Джімерсона – залишають на них
“відбитки своїх пальців” (“all who touch them leave fingerprints, altering
and shaping the meaning of the documents”)47.
Для суспільства надзвичайно важливо зберігати документальні
свідчення про різні прояви суспільного життя, щоб запобігти явищу
амнезії. Тоталітарні режими змушують людей не пам’ятати, забувати окремі факти, події, імена. З огляду на це, архіви дуже важливі не
тільки для істориків, але й для всіх громадян, щоб зберігати правду,
контролювати відповідальність влади та захищати соціальні інтереси.
У свій час роль влади над суспільною пам’яттю яскраво охарактеризував видатний англійський письменник Джордж Оруел у романіантиутопії “1984”. Сьогодні його вислів: “Хто контролює минуле, той
контролює майбутнє; хто контролює сьогодення, той контролює минуле” (“Who controls the past, controls the future; who controls the present,
controls the past”), набув уже хрестоматійного звучання та цитується
політиками, вченими, літераторами, публіцистами в усьому світі48. Погляди Д. Оруела щодо документів та пам’яті вперше інтерпретувала
по відношенню до архівів американська дослідниця Хелен В. Семюелс
(Helen Willa Samuels) у праці “Хто контролює минуле” (“Who Controls
the Past”)49.
Особливу увагу сучасних науковців привертає місце архівів в інформаційному просторі та суспільстві, що постійно змінюється. У
цьому контексті значний інтерес становлять думки, висловлені вже
згадуваним нами німецьким культурологом, професором Університету Гумбольдта у Берліні В. Ернстом у статті “Архів як метафора:
від архівного простору до архівного часу” (“The Archive as Metaphor:
From Archival Space to Archival Time”)50. В. Ернст відзначає, що в наш
час архів став універсальною метафорою для всіх можливих форм збереження інформації та пам’яті. У традиційному суспільстві архів був
втіленням “комеморативної практики адміністративної влади”, його
історія у буквальному сенсі слова розпочиналась з адміністративної
інституції (однією з яких був “archeion” у Давній Греції). Натомість
у цифровому середовищі статична форма організації архіву витісняється її динамічними аналогами у нескінченному інформаційному потоці. В. Ернст вживає метафоричне порівняння архівного простору
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(сховища) з комп’ютерним жорстким диском (“hardware”), а його документальне наповнення (“data narratives”) порівнює з гнучким та мобільним програмним забезпеченням (“software”)51. Сьогодні, на думку
В. Ернста, просторова метафора архіву трансформується у часовий вимір, а “динамічні архіви” (“time-based archive”), пов’язані з даними в
електронних системах, поступово витісняють традиційні архіви з чітко
визначеною локалізацією. Причому Інтернет створив “нову культуру
пам’яті”, новий тип “культурно-технологічної пам’яті” (“комп’ютерної
пам’яті”), яка більше не перебуває в одному специфічному місці з ієрархічним контролем доступу. При цьому В. Ернст вживає ще одну
метафору, зазначаючи, що архів перетворився на “кібернетичну машину пам’яті”, яка має стати предметом вивчення “медіа-архівології”
(“media archivology”)52. Слід також відзначити, що автор не відносить
архіви до місць соціальної пам’яті, натомість наголошуючи на їх значенні як інформаційних сховищ.
Водночас й сьогодні частина архівної спільноти продовжує обстоювати класичне формулювання концепту “архіву” передусім як місця
зберігання документів. У зв’язку з цим варто згадати статтю відомої
канадської архівістки, професора Школи бібліотечних, архівних та інформаційних студій Університету Британської Колумбії Лучани Дюранті (Luciana Duranti) “Archives as a Place”53. Авторка, розглядаючи
концепцію архівів як місць фізичного зберігання документів, протиставляє її трактуванню Т. Куком майбутнього архівів як “віртуальних
архівів без стін” (“virtual archives without walls”)54. Л. Дюранті простежує походження концепту архіву як місця, адміністративної установи
від часів античності, наводячи його перше трактування у римському
праві, зокрема в Кодексі Юстиніана, та практичну реалізацію у формі
римського Табуляріуму (Tabularium), який був місцем зберігання документів під юрисдикцією державної влади55. Місцем, яке знаходилося
у серці Капітолійського пагорбу, поряд із храмами, ринком та іншими
адміністративними спорудами. Воно надавало документам силу достовірності й автентичності. Згодом, у добу Середньовіччя, архіви продов
жували посідати важливе місце серед державних та міських інституцій,
розташовувалися у ратушах, магістратах, баштах замків, центрах політичної влади та громадського життя. Вони символізували владу законів, привілеїв, майнових прав. Сучасне розуміння архівів зародилося у
добу Французької революції кінця XVIII ст. із заснуванням Національного архіву як сховища історичних документів та прийняттям першого у світі архівного закону (1794 р.)56. Після цього архіви поступово
почали розглядатися як символи націотворення, як інструменти захисту прав громадян, відповідальності та прозорості влади. Проте саме у
цей час, на думку Л. Дюранті, була закладена дихотомія між адміні
стративними архівами, що виконують правові функції, та історичними
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архівами – установами пам’яті57. Основна теза, яку Л. Дюранті обстоює
у цій публікації, полягає у символічності функцій архівних будівель
як центрів державного і суспільного життя, як гарантів достовірності
та збереженості документів. Учена дотримується тієї точки зору, що
захист автентичності історичних документів не можливий поза їх зберіганням у відповідно обладнаному архівному сховищі; для збереження,
безпеки та стабільності документів необхідно, щоб вони переступили
“архівний поріг” (“pass the archival threshold”), за яким неможливими
будуть будь-які зміни, і де кожен із документів розглядатиметься як
доказ (свідчення) та пам’ятка58. На думку Л. Дюранті, архіви як інституції та споруди мають залишатися у “серці пульсуючого громадського
життя” “як орієнтири та символи”, але понад усе як активні учасники
життя всіх людей59.
До цих тез Л. Дюранті у свою чергу звертаються австралійські архівісти, автори колективної монографії “Архіви: обіг документів у суспільстві” (“Archives: Recordkeeping in Society”)60. Зокрема, Адріан Каннінген (Adrian Cunninghan) у підрозділі “Архівні інституції” простежує
історичну еволюцію архітектурного вирішення архівних будівель, які
мають стверджувати роль та значення архівів у суспільстві. Він наводить цікавий вислів президента США Герберта Гувера при закладенні фундаменту будівлі Національного архіву у Вашингтоні у лютому
1933 р.: “Храм нашої історії відповідно стане однією з найкрасивіших
споруд Америки, відображенням американської душі” (“The temple
of our history will appropriately be one of the most beautiful buildings in
America, an expression of the American soul”)61. Отже, й до сьогодні одним з яскравих метафоричних образів архіву залишається успадкований від давніх часів образ “храму історії”, доповнений у модерну добу
націотворення метафоричним втіленням архіву як “душі нації”.
Таким чином, “образ” архіву сьогодні переступив просторові межі
архівних будівель та архівної професії і набув універсального звучання. У його формуванні беруть участь не лише державні та владні чинники, професійні архівісти та історики, але й філософи, культурологи,
соціологи, спеціалісти у галузі інформаційних технологій, митці та літератори. Новому осмисленню ролі архівів у сучасному світі сприяло застосування методологічного інструментарію постмодерністських
концепцій. Поряд із традиційним трактуванням архівів як інституцій,
документальних сховищ та колекцій, адміністративних органів та інформаційних центрів, з’явилося модерне бачення архівів у вигляді динамічних баз даних та електронних ресурсів. Водночас трактування
низкою дослідників архіву як першооснови, на якій ґрунтується людське знання, пам’ять та влада, призвело до появи онтологічних метафор “архіву-пам’яті”, “архіву-машини часу”. Обґрунтування концепції
архівів як установ пам’яті мало суттєвий вплив на усвідомлення су
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спільством їх ролі та значення у збереженні й ретрансляції колективної
пам’яті, еволюції стосунків із владою, забезпеченні доступу до документів як основи демократичного устрою, дотриманні громадянських
прав і свобод. Розширення соціально-комунікативних функцій архівів
в інформаційному середовищі порушило питання про роль архівів не
тільки у життєвому циклі документів та управлінні документаційнами
процесами, але й у творенні нової культури пам’яті. Критичні прочитання культурологами “архівних романів” дали можливість не лише
по-новому подивитися на втаємничений світ архівів, але й оцінити художні віддзеркалення архівних образів. Усі ці нові інтерпретації дають
нам сьогодні можливість заново “відкривати” архів, розширювати рамки його сприйняття професійною спільнотою та суспільством у цілому.
Водночас слід пам’ятати, що національні архіви країн мають залишатися важливими символами націотворення, не втрачаючи при цьому своєї
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В. Ф. БОЙКО*

РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ
КЛАСИФІКАТОРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ції.

Висвітлено процес розроблення Класифікатора управлінської документа-

Ключові слова: класифікатор управлінської документації; уніфікована
система документації; управлінська документація; уніфікована форма документа.

В умовах упровадження електронного документообігу нагальною
є потреба уточнення кодів позначення видів документів у метаданих
електронних документів, тобто кодування сучасних уніфікованих форм
документів (УФД), оскільки кодове позначення УФД слугує однією з
інформаційних (пошукових) ознак документа та має бути зафіксоване у
метаданих електронного документа. Це зумовило перегляд Державного
класифікатора управлінської документації (ДКУД) (ДК 010-98)1, чинна
редакція якого була впроваджена у 1998 р.
Відділом документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) упродовж
2010–2011 рр. було розроблено концепцію перероблення структури та
змісту ДКУД2, у зв’язку з тим, що з часу набуття чинності, тобто з
1998 р., ДКУД у жодному класі не переглядався. Потребувала реорганізації як структура, так і зміст ДКУД, зокрема вилучення певних класів
із класифікатора, оскільки вони не є управлінськими. Класами управлінської документації у сучасному документознавстві вважають тільки
ті класи, що містять управлінські документи. Ці документи забезпечують виконання функції керування і створюються в усіх або більшості
юридичних осіб. Тому класи управлінської документації визначають
як міжвідомчі. Класи, що не можуть вважатися управлінськими, це –
класи специфічної документації, зокрема: торговельної, зовнішньоторговельної, ресурсної, цінової, словниково-довідкової документації, документації із побутового обслуговування населення. Така документація
створюється лише деякими юридичними особами. Водночас, у складі
УФД відбулися значні зміни (виникли нові види документів, окремі
види не застосовують), про що свідчить проект нової редакції Переліку
типових документів, що створюються в діяльності органів державної
* Бойко Віта Федорівна – кандидат історичних наук, завідувач відділу
документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
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влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів3.
Концепцію перероблення структури та змісту ДКУД було схвалено Вченою радою УНДІАСД (11 травня 2010 р.) та Технічним комітетом зі стандартизації ТК 144 “Інформація та документація” (23 грудня
2010 р.). У подальшому відділом документознавства УНДІАСД було
підготовлено зміну до класу 02 “Організаційно-розпорядча документація” ДК 010–984, затверджену наказом Міністерства економіки і торгівлі України від 28 червня 2014 р. № 886. Упровадження цієї зміни
дозволило створити сучасний перелік організаційно-розпорядчої документації (ОРД) із їх кодовими позначеннями для застосування у метаданих електронних ОРД як під час їхнього створення, так і під час
організування електронного документообігу й архівного зберігання
електронних документів.
Упродовж 2015–2016 рр. науковими співробітниками відділу документознавства УНДІАСД було розроблено зміни змісту інших класів цього класифікатора. Підставою для розроблення науково-дослідної
роботи (НДР) “Проведення наукового аналізу структури і змісту Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98 з метою
уточнення складу класів класифікатора та їхнього вмісту з урахуванням
упровадження електронного документообігу” став наказ Державної архівної служби України (Укрдержархів) “Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2015 році” № 118
від 07 жовтня 2014 р. та “Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються УНДІАСД за рахунок
коштів державного бюджету на 2015 рік”.
Під час дослідження за основу було взято чинну редакцію ДКУД,
а основною вимогою розроблення теми стала головна ідея концепції
перегляду структури та змісту ДКУД – у класифікаторі мають бути
представлені класи і види управлінських документів, що характерні для
всіх або більшості юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності. З класифікатора мають
бути вилучені види управлінських документів, притаманні винятково
державним органам, та специфічні види документів, що створююся деякими юридичними особами певної галузі.
Головною метою НДР було оновлення структури і змісту ДКУД
(ДК 010-98) та уточнення кодів позначення видів управлінських документів у метаданих електронних документів. Для досягнення мети проаналізовано чинні нормативно-правові акти та нормативні документи
державних органів та центральних установ – розробників уніфікованих систем документації (УСД), зокрема: Укрдержархіву, Міністерства
фінансів України, Національного банку України, Державної служби
статистики України, Міністерства соціальної політики України, Мініс-
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терства економічного розвитку і торгівлі України, Пенсійного фонду
України.
Мета НРД визначала такі завдання:
– аналіз чинної редакції ДКУД та визначення нової структури класифікатора;
– надання переліку УФД у класах класифікатора за оновленою його
структурою;
– присвоєння УФД унікальних кодових позначень.
Унаслідок реалізації цієї наукової роботи розроблено проект нової
редакції Класифiкатора управлiнської документації (КУД), що є складовою державної системи класифiкацiї i кодування технiко-економiчної
та соцiальної iнформацiї.
Розроблений класифікатор установлює класифікаційну схему
управлінської документації. Він містить класифікацію документів, розроблену для практичного використання під час створення управлінських документів, а саме – під час зафіксування інформації в їхніх уніфікованих формах (бланках).
Об’єктами класифікації у КУД є державні (міжвідомчі, міжгалузеві) УФД, що їх затверджують міністерства, інші державні органи або
центральні установи – розробники УСД. У проекті КУД представлені
класи (назви УСД) і види управлінських документів (назви УФД), що
характерні для всіх або більшості юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності.
КУД містить такі класи УСД з їх кодовими позначеннями:
1) органiзацiйно-розпорядча документацiя (код 02);
2) первинно-облiкова документацiя (код 03);
3) банкiвська документацiя (код 04);
4) фiнансова документацiя (код 05);
5) звiтно-статистична документацiя (код 06);
6) документацiя із працi, соцiальних питань i соцiального захисту
населення (код 15);
7) бухгалтерсько-облiкова документацiя (код 18);
8) документацiя із Пенсiйного фонду (код 20).
КУД є номенклатурним перелiком назв УФД з унiкальними кодовими позначеннями. Він містить назви та кодові позначення УФД, що
входять до УСД. Кожному виду управлінського документа (назві УФД)
надається кодове (цифрове) позначення, завдяки чому конкретний документ в умовах реалізації автоматизованої інформаційної системи та
системи електронного документообігу може бути швидко розшуканий
за цією інформаційною (пошуковою) ознакою.
На рівні конкретного документа (назви УФД) його цифровий код
складається із семи знаків: два знаки – код класу УСД, ще два знаки – код підкласу УСД і три знаки – відповідний реєстраційний номер

156

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

УФД. Наприклад, наказ (розпорядження) з основної діяльності у КУД
має код 0201019, оскільки реєстраційний номер його форми 019 і вона
входить до підкласу “Документи з організації та припинення діяльності
юридичної особи”, що має код 0201 у класі “Організаційно-розпорядча
документація” (код 02). У таблиці 1 надано фрагмент класифікатора
про представлення класифікаційної схеми управлінської документації
(у графі “індекс” – абревіатура назви УФД).
Окремі класи КУД, зокрема звiтно-статистична документацiя
(код 06) та документацiя із Пенсiйного фонду (код 20), не мають підкласів, у зв’язку з чим замість позначення підкласів у кодах УФД проставлено нулі.
Таблиця 1
Код

Назва УФД

Індекс

02

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА
ДОКУМЕНТАЦІЯ

0201

Документи з організації та припинення діяль
ності юридичної особи

0201001

Статут

Ст

0201002

Положення про юридичну особу

ПЮО

0201003

Засновницький (установчий) договір

ЗД

0201004

Протокол загальних зборів засновників (учас
ників) юридичної особи

ПЗЗЗЮО

0201005

Положення про колегіальний виконавчий орган,
особу, яка виконує повноваження одноосібного
органу, наглядову раду, ревізійну комісію

ПКВО

0201006

Структура і штатна чисельність

СШЧ

0201007

Положення про структурний підрозділ юри
дичної особи, відділення, філію, представ
ництво, колегіальний виконавчий (дорадчий)
орган

ПСПЮО

0201008

Колективний договір

КД

0201009

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПВТР

0201010

Інструкція з діловодства

ІД

0201011

Номенклатура справ

НС

0201012

Посадова інструкція працівника

ПІП

0201013

Робоча інструкція працівника

РІП
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Код

Назва УФД

Індекс

0201014

Доручення керівних органів вищого рівня

ДКОВВ

0201015

План роботи (діяльності) юридичної особи

ПРЮО

0201016

План роботи структурного підрозділу юридичної
особи, відділення, філії, представництва,
колегіального виконавчого (дорадчого) органу

ПРСПЮО

0201017

План роботи працівника

ПРП

0201018

Положення про організацію проведення заходу

ПОПЗ

0201019

Наказ (розпорядження) з основної діяльності

Н(Р)ОД

0201020

Спільний наказ (розпорядження) з основної
діяльності двох юридичних осіб одного рівня

СН(Р)ОД

0201021

Наказ (розпорядження) з адміністративно-гос
подарських питань

НА-ГП

0201022

Протокол засідання колегіального
комісії, комітету, робочої групи

ПЗКОККРГ

0201023

Протокол загальних зборів трудового колективу

ПЗЗТК

0201024

Протокол оперативної наради у керівника юри
дичної особи

ПОН

0201019

Наказ (розпорядження) з основної діяльності

Н(Р)ОД

0201025

Протокол зборів структурного підрозділу

ПЗСП

органу,

КУД розроблено відповідно до ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення,
ведення національних класифікаторів5, ДСТУ 1.5:2015 Національна
стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення нормативних документів6 та ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація.
Правила проведення робіт з національної стандартизації7, що є складниками національної стандартизації.
Проект нової редакції КУД погоджено та розроблено з урахуванням важливих рекомендацій, пропозицій та зауважень провідних фахівців Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку
документів Національного архівного фонду Укрдержархіву, а також
передано на затвердження до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, яке є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.
Розроблений КУД буде використовуватися державними органами,
органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, іншими юридичними особами (суб’єктами господарювання) під час упровадження систем електронного документообігу.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕЖОВИХ КНИГ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
У статті йдеться про межові книги Півдня України як історичне джерело,
висвітлюються особливості їх укладання та пов’язані з ними ризики невірного інтерпретування їх відомостей. На прикладах показані шляхи верифікації
змісту тих межових книг, які містять різні хронологічні шари інформації.
Ключові слова: межові книги; Південь України; землеміри; генеральне
межування; писарські помилки.

Одним із наслідків активної експансіоністської політики Російської
імперії стало поступове приєднання до неї протягом другої половини
XVIII ст. південноукраїнських земель. З кінця 1760-х років почалася їх
активна роздача, логічним завершенням якої в кожному конкретному
випадку було вручення землевласнику документів на право його власності – межової книги і плану його дачі (земельної ділянки). Будь-які
подальші операції з межами ділянки, будь то їх зміна, перевірка або поновлення, вимагали переукладання межових книг. Такий порядок тривав до першої половини 1910-х років, тобто до початку масштабного
“столипінського” землевпорядкування.
Очевидно, що за півтора століття укладання на Півдні України виник величезний комплекс межових книг. Завдяки докладному і багатоаспектному описанню земельних дач вони стали потужним банком
даних ще в імперський період. Для сучасної історичної науки це – надзвичайно цінне джерело для дослідження історії земельних відносин,
населених пунктів і не тільки. Однак самі межові книги як джерельний
комплекс, наскільки відомо, не ставали самостійним предметом розгляду, а це, у свою чергу, знижувало можливість розкриття їхнього потенціалу в повній мірі.
Дотепер основними напрацюваннями з цього питання залишаються
профільні дослідження дорадянського періоду В. С. Алєєва, І. Є. Германа, П. В. Дензіна, П. І. Іванова, С. П. Кавеліна, С. Д. Рудіна1, які,
однак, здебільшого обмежувалися побіжним викладенням теоретичних
засад і вимог до межових документів, не торкаючись питань їх створення на практиці. Лише в “Межуванні і землевпорядкуванні” С. П. Каве* Коник Юлія Олександрівна – кандидат історичних наук, заступник
начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та
реставрації документів Державного архіву Херсонської області.
© Ю. О. Коник, 2016
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ліна знаходимо аналіз, зокрема, межових книг і планів дачі з акцентом
на їх невірності2.
Серед сучасних українських дослідників слід насамперед назвати
С. В. Абросимову3 і А. В. Бойка4, які у своїх роботах згадували межові
книги як історичне джерело. Окремі аспекти складання межових книг
Півдня України висвітлювалися автором цієї статті5.
Географічні рамки цього дослідження охоплюють Південь України, території якого протягом імперського періоду послідовно входили
до складу Новоросійської (першої), Азовської губерній, Катеринославського, Вознесенського намісництв, Новоросійської (другої), Миколаївської, Херсонської, Катеринославської і Таврійської губерній. Згідно
з сучасним адміністративно-територіальним поділом ці землі входять
до складу Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської,
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей України, а також Придністровської частини Республіки Молдова. На цих землях історично
склалися спільні межові традиції, обумовлені особливостями місцевого соціально-економічного устрою. Імперський уряд був змушений визнавати цю специфіку і неодноразово закріплювати її в нормативних
документах – зокрема, межових. Генеральне межування, яке залишило
по собі найбільший комплекс межових книг, також проводилося тут за
єдиними канонами, відмінними від центрально-російських.
Ці канони не поширювалися на Кримський півострів, який виявився
для Росії настільки екзотичним регіоном, що для нього також розроб
ляли спеціальні правила межування. У 1915 р. помічник управляючого
Межовою частиною Сергій Рудін пояснив, що генеральне межування
Криму не могло здійснюватися вчасно “…внаслідок відсутності в інструкціях землемірам і межовій постанов стосовно існуючих там видів
земельних володінь, які склалися ще до приєднання в 1783 р. Криму до
Росії, в період татарського володіння ним”6.
З проведенням генерального межування так чи інакше пов’язана
інформація усіх межових книг Півдня України. Метою цього загально
імперського заходу, що розпочався в кінці 1760-х років і тривав понад
століття, було визначення і закріплення меж кожної земельної дачі як
географічної одиниці, тобто прив’язка меж здійснювалася до конкретного населеного пункту або пустища, а не до імені його власника, як
це було раніше. На обмежовані дачі якраз і складалися межові книги і
спеціальні плани*.
Паралельно з генеральним межуванням і після нього відбувалося
т. зв. спеціальне межування – розмежування землевласників всередині однієї генеральної дачі внаслідок полюбовного розділу, дарування,
* “Спеціальний план” тут – професійний межовий термін, що означає
різновид картографічного документа, на якому зображена окрема земельна
дача конкретного землевласника (Ю. К.)
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успадкування тощо. За основу поділу бралися книги і плани генерального межування.
На Півдні України, з огляду на новизну його заселення, генеральне межування розпочалося лише в 1798 р. силами Новоросійської, з
1802 р. – Катеринославської межової контори. До того межові книги
і плани укладали повітові землеміри, а затверджували – губернські.
Контора витребувала усі ще не роздані власникам книги7, і вони стали
відправною точкою для генерального межування Катеринославської,
Херсонської і Таврійської губерній.
Виготовлення межових книг і спеціальних планів займало багато
часу, оскільки їх складали як мінімум у чотирьох примірниках, усі – на
гербовому папері, і всі затверджувалися підписами членів присутствія
Катеринославської межової контори і гербовою печаткою контори з
промовистим девізом межового відомства Російської імперії: “Кожний
при своєму”.
У лютому 1816 р. у будинку межової контори в Катеринославі “від
ненавмисності” сталася сильна пожежа8, яка знищила велику кількість
межових документів і відкинула далеко назад справу генерального
межування Півдня України. З 1829 р. контора, діяльність якої давно викликала нарікання, була ліквідована. На той час вона ще не відновила
усі згорілі книги і плани9. Директор конторської креслярні продовжував затверджувати межові книги до 1831 р., поки тривало завершення справ. І лише з 1832 р. їх почала затверджувати вже безпосередньо
Межова канцелярія.
Картина розсилки межових книг і планів виглядала досить заплутаною, особливо на ранніх етапах генерального межування імперії, які
збіглися в часі з періодом активних реорганізацій державних структур усіх рівнів10. У загальних же рисах вона виглядала так: перший
примірник відправлявся до архіву Межової канцелярії Департаменту/
Міністерства юстиції. Один примірник видавався землевласнику; ще
один, в залежності від форми власності на землю, відкладався в архіві
територіального представника відповідного відомства: на приватні землі – в архівах губернської палати цивільного суду і повітових судів, на
державні землі – в архівах казенної палати і палати державного майна.
Мали свої представництва і органи управління військовими, колоніальними, церковними, удільними землями, казенними лісами тощо.
Нарешті, один оригінал-примірник залишався в архіві межової
установи (межової контори або губернської креслярні). Ще один, чорновий, примірник залишався в діловодстві землеміра-укладача. Траплялося, що ці чернетки також потрапляли до архіву землеміра установи
вищого рівня: так бувало тоді, коли він виявляв багато помилок у роботі підлеглого і залишав книгу і план собі “для свідчення неакуратності
і слабкого знання наук, землеміра направляючих”11.
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Внаслідок частих реорганізацій і переїздів діловодство і архіви названих вище установ не могли похвалитися впорядкованістю навіть у
період формування12. Перша ж половина ХХ ст. взагалі згубно позначилася на цільності, обсязі і стані збереженості межових архівів. Нині
вцілілі межові книги і спеціальні плани Півдня України знаходяться на
зберіганні в державних архівах Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської і Херсонської областей України, а також у державних архівах Російської Федерації. Склалася ситуація, коли межові документи стосовно
однієї дачі можуть бути розділені не лише по різних архівах, але й по
різних фондах у межах одного архіву, оскільки при формуванні сучасних архівних фондів книги, як правило, відокремлювали від планів.
Отже, межові книги являли собою текстову частину опису земельної дачі, що перебувала у володінні одного власника, будь то населений
пункт, поміщик, церква і т. д. Книги супроводжувалися ілюстративною
частиною – спеціальними планами. Основою для складання тих і інших
слугували польові журнали, в яких землеміри щоденно записували усі
свої дії і спостереження під час межового ходу, а також абриси – детальні замальовки місцевості з інструментальним позначенням межового ходу.
При потребі межові книги могли укладатися і на частину дачі:
наприклад, на городню ділянку фортечного гарнізону або на приватний фруктовий сад на міській землі. Головне, щоб ділянка вже була
обмежована, тобто відокремлена межовими знаками, та щоб не було
земельних суперечок із сусідами.
Кожна книга являє собою своєрідний “знімок” місцевості. Зміст
книг можна умовно поділити на три частини: ввідну, основну та засвідчувальну.
Ввідна частина містить основну облікову інформацію про земельну
дачу: її назву, паралельні назви, повіт і губернію; прізвище, ім’я, по
батькові, титул, звання або посаду землевласника; дату і підставу відведення землі та її площу.
В основній частині міститься опис меж і т. зв. внутрішньої ситуації
дачі, тобто усього, що в цих межах знаходиться. Опис меж подається
докладно, з інструментальними числовими даними міри ліній, румбічних і астрономічних кутів та накладених на них межових знаків; при
цьому перераховуються усі сусідні землевласники.
Відомості про внутрішню ситуацію включають у себе дані про населені пункти всередині дачі з зазначенням кількості дворів та чисельності населення за останньою ревізією; якість земельних угідь (орні
землі, сінокоси, ліси, болота, солончаки і т. д.); природний ландшафт
(водойми та рельєф); рукотворні об’єкти (дороги, мости, греблі, криниці), господарські об’єкти (млини, токи, кар’єри, фабрично-промислові
підприємства тощо), наявність церковних земель всередині межованої
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дачі, а також будь-які інші об’єкти, які землемір вважав за необхідне
відобразити в описі дачі.
У засвідчувальній частині перераховуються представники сусідніх
землевласників, які були понятими (свідками) при межовій дії: поміщики, представники міської влади чи сільських громад, уповноважені
від колоній, військового або духовного відомства. Тут же стоять підписи укладача книги, перевіряючого, копіювальника та осіб, що її затвердили.
Таким чином, навіть при поверхневому ознайомленні зі змістом
межової книги можна отримати багато різноманітних фактів. Більш
глибоке уявлення про інформаційний потенціал цього виду джерел
можна отримати, аналізуючи ці факти і проводячи просторово-часове
співставлення з даними інших джерел.
Наприклад, межові книги нарівні з картографічними джерелами дають цінний допоміжний матеріал для історичної топоніміки, оскільки
зазвичай містять багато географічних назв. Їх аналіз необхідний для
всебічного дослідження історії південноукраїнських земель, у т. ч. місцевого етнолінгвістичного середовища. За топонімами можна доповнити знання про особливості природних умов, етапи і напрямки іноземної
колонізації Півдня України, простежити ареал поширення тюркомовних назв та ін.
Ось лише декілька прикладів такої фіксації минулого в географічних назвах. Козацька доба відбилася в назвах на зразок Пластунівського острова, Запорізького лісу, Отаманської балки, Пропийсвитиної
криниці, Пробийголовиного хутора. Різноманітні аспекти історії краю
простежуються у таких топонімах, як балки Гайдамацька, Караванська,
Чумацька і Чумна, урочища Кацапські Криниці і Стомогил, ліс Розбійний, острів Кораблин і т. д.
Особливості господарювання на нових землях промовисто відбилися в назвах найдавніших поміщицьких поселень. Для порівняння:
з одного боку – Безводне, Віддалене, Гниле, Заливне, Пекельне, Половоддя, Попільне, Пустопілля, Сутужне, з іншого – Богоблагодатне,
Богодане, Веселоіванівське, Вишенька, Любикут, Одрада, Райське, Розкішне, Спасибі і т. п. Хоча тут, окрім природних факторів, напевно
впливала і повнота гаманця власника.
Часом найдавніших власників невеликих поселень можна встановити завдяки поміщицькому звичаю називати села, сільця і хутори на
свою честь. Назви Брашеванівка, Вейсове, Кейзерівка, Чорбине та їм
подібні дають підстави стверджувати, що на певному етапі свого існування ці населені пункти належали відповідно Брашеванам, Вейсам,
Кейзерам, Чорбам.
За прізвищами селян-понятих (свідків) при межуванні можна
простежити, коли саме в конкретному населеному пункті з’явилися
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певні прізвища. Така інформація особливо цінна не лише для генеалогічних пошуків, але й для дослідження міграційних процесів на
Півдні України.
Якщо усі поняті були неписьменними, їх приводив до присяги котрийсь із церковнослужителів найближчої церкви. Стосовно раннього
періоду заселення краю така згадка інколи може бути єдиним підтвердженням існування і давності цієї церкви.
Нарешті, межові книги дають уявлення про технічний і технологічний рівень межування: якими інструментами воно проводилося, які
пункти бралися за точки відліку межових ліній, що слугувало межовими знаками у безлісній місцевості і т. п.
Як можна побачити, межові книги є вельми інформативним джерелом для всебічного дослідження історії Півдня України у складі Російської імперії. Але при використанні будь-яких писемних джерел одразу
постає питання ступеня їх достовірності. У межових книгах, багатих
на факти і цифри, тим більше потрібно завжди враховувати потенційну можливість помилок. До того ж при роботі з ними слід постійно
пам’ятати про ряд “підводних каменів”, які можуть спричинити невір
ну інтерпретацію відомостей.
Ще на етапі укладання межових книг і супутніх їм планів землеволодінь виявлення помилок і неточностей було звичайною справою. Акцент робився передусім на геодезичній вірності. Оскільки ці документи
мали довічну юридичну силу доказу права власності, то неточності у
цій царині закладали підвалини земельних конфліктів. Укладачі книг і
планів надавали їх на перевірку землемірам вищого рівня, потім по завершенні польового сезону перескладали їх і надавали канцелярським
служителям для копіювання, і тільки після цього межові документи
могли бути затверджені.
Тут слід звернути особливу увагу на ключову обставину: якщо
укладач у тексті посилається на попередників, які проводили відведення землі, перевірку або поновлення меж, це вже є підставою обережно
ставитися до датування відомостей. Справа в тому, що в таких випадках землеміри не укладали межові книги з чистого аркуша, а перевіряли і дублювали попередні напрацювання, додаючи до них свої відомості. Таким чином, пізніша книга несла у собі інформацію більш ранньої,
і ці хронологічні шари, проміжок між якими міг становити декілька
десятиліть, в її тексті зазвичай ніяк не відокремлювалися13. А оскільки
вся книга, включаючи підписи понятих, писалася однією рукою, можливості джерелознавчого аналізу тут дещо звужені.
Можна стверджувати, що з усієї інформації межових книг найбільше потребують верифікації якраз відомості про учасників межового
процесу: землемірів, власників дач, сусідів та понятих, від датування
згадки про них до написання їхніх прізвищ та імен.
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Достовірність інформації про суміжних землевласників залежала
від поінформованості землеміра-укладача. У книгах першої половини
ХІХ ст. сусіди зазвичай (але не завжди) вказані ті, які були на момент
первинного або генерального межування дачі, і нерідко вже давно покійні. Якщо межова книга укладена у зв’язку з пізнішим затвердженням межі, то існує велика ймовірність того, що дані про сусідів у ній
будуть застарілими.
Ось типова ситуація: відомо, що бобринецький поміщик Олександр
Дековач станом на 1836 р. уже помер, а його село Іванівка перейшло
до інших власників. Однак місцевий земський суд, зобов’язаний тричі
на рік складати відомості про зміни у складі землевласників, згадав про
цю зміну власників аж у 1851 р. без усякої прив’язки до дати14. Тобто,
не знаючи про час смерті О. Дековача, можна вирішити, що він володів
своєю землею до 1851 р.
Вже з другої половини ХІХ ст., коли особливості межування Півдня України почали забуватися, укладачі межових книг і планів почали
прирівнювати перше межування до генерального, а межувальників – до
землемірів. Так, не можна сприймати буквально твердження на зразок
того, що частини дачі села Рибальче Дніпровського повіту були генерально межовані в 1782 р. повітовим землеміром Петром Давидовим15.
По-перше, генеральне межування повіту розпочалося на шістнадцять
років пізніше, а по-друге, Давидов ніколи не був землеміром. Вочевидь, для землевласників ця історична плутанина не мала значення, але
cучасним дослідникам варто про це знати.
При виокремленні і датуванні різних хронологічних шарів всередині однієї межової книги допоможе співставлення інформації з різних
джерел, а також використання науково-довідкової літератури, архівних каталогів і картотек. Нижче наведено декілька прикладів встановлення дат.
При датуванні відомостей межових книг, укладених на основі
більш ранніх, слід звертати увагу на адміністративно-територіальний
поділ, змін у якому в останній третині XVIII – першій половині XIX ст.
на Півдні України не бракувало. Наприклад, якщо підписанти межової
книги мали відношення до Кизикерменського повіту, то межування
відбулося не пізніше 1783 р., оскільки з 1784 р. повіт був ліквідований.
Згадка ж про Бобринецький повіт вказує, що дія відбулася не раніше
1829 р., коли цей повіт був створений.
Іноді у датуванні інформації можуть допомогти назви населених
пунктів – звісно, якщо відомо, що вони мінялися. Купуючи село або
пустище, новий власник міг перейменувати його. Так, у 1780 р. підполковник Яків Мерлін заснував у Херсонському повіті село і назвав його
на свою честь Яковлівкою16. На початку 1800-х років його діти продали
село колезькому реєстратору Григорію Чарикову, який перейменував
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його на Григорівку17. Таким чином, маємо часову прив’язку, на яку, однак, також не можна покладатися беззастережно, оскільки стара назва
могла якийсь час фігурувати в офіційних документах.
Хронологічним орієнтиром може стати специфічна термінологія,
назви установ, організацій, військових формувань, станових груп, посад, роди занять учасників межового процесу тощо. Наприклад, використання в межовій книзі терміну “слобода” відсилає дослідника до
періоду 1770-х – 1780-х років, коли він широко вживався в офіційних
документах. Згадка про секунд-майора дає підстави датувати інформацію періодом до 1797 р., коли в російській армії існував поділ майорського чину на прем’єр- і секунд-майорів. Факт служби поміщика у
нижньому земському суді встановлює верхній часовий бар’єр – 1837 р.,
коли нижні земські суди були офіційно перейменовані на земські суди.
Якщо ж у книзі фігурують селяни-власники – йдеться про період після
селянської реформи 1861 р., коли виникла ця категорія селянства.
Датувати інформацію можна також на підставі участі в межуванні відомих осіб. Візьмемо для прикладу межову книгу села Шостаківка Херсонського повіту Херсонської губернії, укладену в 1851 р.18 На
той час селом володіли брати Микола і Михайло Енгельгардти. В кінці книги вказано дві групи понятих, і перша з них – “піддані” (тобто
кріпосні) селяни поміщика Василя Енгельгардта. Це означає, що вони
були присутні при першому межуванні дачі, оскільки Василь Енгельгардт помер у 1828 р.
Значно важче піддаються виявленню технічні помилки, допущені при дублюванні документів. У Межовій канцелярії, яка займалася,
зокрема, й копіюванням архівних примірників межових книг, за цим
наглядав спеціальний чиновник19. Перед затвердженням копії вичитувалися, і в кінці подавався перелік виправлених помилок. Якість вичитування, як можна побачити нижче, не завжди перебувала на висоті. Особливо це стосувалося перевірки написання власних назв, хоча
межові чиновники не могли не розуміти, що у справі земельного обліку
та майнових прав правильність географічних назв і прізвищ була не
менш важлива, ніж точність передачі технічної інформації.
Рукописні копії межових книг виглядають стандартно, як і більшість документів, скопійованих в інших відомствах Російської імперії:
вони написані рівним канцелярським почерком, часто без розділових
знаків і поділів на окремі речення.
З початком використання друкарських машинок помилки копіювальників набули, так би мовити, завершеності. Наприклад, понятий
селянин на прізвище Писаренко в рукописній копії був записаний так
нерозбірливо, що міг бути і Писаренком, і Пироженком. І якщо в пізнішій машинописній копії він зафіксований як Пироженко, то шанси
віднайти істину наразі різко знижуються.
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Необхідно також пам’ятати, що кожний з наступних примірників
книги міг містити свої власні помилки. При співставленні різних копій
одного документу іноді можна знайти відмінності у написанні назв і
прізвищ.
Прикладів помилок у межових книгах можна навести безліч, і в
основному вони стосуються прізвищ учасників межового процесу: землемірів, землевласників та понятих. Подібно до персонажа історичного
анекдоту підпоручика Кіжа, завдяки нерозбірливим почеркам та неуважним переписувачам з’являлися неіснуючі поміщики. Так, у копіях
межових книг зафіксовані такі землевласники як Воронович (насправді
Горонович), Клаканяк (Кісканян), Короєдов (Куроєдов), Селіщев (Свищов) тощо. Діставалося й межовим чинам, прізвища яких перекручувалися часом до невпізнанності. У копіях межових книг кінця ХІХ ст.
землемір Калчигін став Каменєвим, Лефебер – Асфебером, Редильський – Рудковським, Фефілов – Філіповим. А вже таке прізвище як
Гаптарєв-Гратинський взагалі дало пізнішим копіювальникам масу варіантів: від Гонтарєва-Гражинського до Постирєва-Усатинського.
Якщо копіювальники не завдавали собі клопоту замислюватися
над написаним, не обходилося без курйозів. З легкої руки наборщика
замість “графа Кушельова-Безбородка селян” з’явилися “графа Кершильова безбороді селяни”20, замість “міщанина Леона Попова дочки
Юхимії Полякової” – “Магдалина Леона Попова дочка Юхимія Полякова”21. Навіть консула Священної Римської імперії Ігнатія Руттера в
одній копії охрестили Ічатом Рутерманом, а в іншій – взагалі загадковим “іресат-руттіром”22. Що характерно – ці помилки не були помічені.
Траплялися помилки й у написанні назв населених пунктів, коли,
приміром, Сусликове перетворювалося на Сулинівку, Томарине – на
Татарине23 і т. п. Також періодично виникали непорозуміння, пов’язані
з доволі поширеним існуванням паралельних назв населених пунктів.
Очевидно, що неточності і помилки такого роду були характерні і
для інших документів земельного обліку Російської імперії, однак ме
жові книги вирізняються з-поміж них насиченістю власними назвами.
Взагалі можна стверджувати, що інформаційний потенціал ме
жових книг виходить далеко за межі прикладних досліджень, даючи
багаті можливості для теоретичних узагальнень у різних наукових напрямках. Особливостями більшості збережених донині межових книг
Півдня України є переплетення в одній книзі відомостей, що належать
до різних часових періодів, а також поширеність технічних помилок у
власних назвах. Однак сучасний дослідницький арсенал цілком дозволяє мінімізувати ризики невірного інтерпретування інформації, а отже,
об’єктивно доповнювати джерельну базу історичної науки.
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The article is about boundary books of the South of Ukraine as a historical
source and it highlights the features of their drafting and a risk of incorrect
interpretation of the information related to them. The ways of verification of content
of those boundary books which consider different chronological layers are shown
on the examples.
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О. В. ФЕДОРОВИЧ, Г. І. ХОЗЯШЕВА*

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ АРХІВІСТІВ
ДО МИКОЛАЇВЩИНИ
Здійснено огляд сучасних напрямів роботи державних архівів Республіки
Польща, за основу якого взято лекцію директора Державного архіву Пьотркува Трибунальського, доктора Томаша Матушака, прочитану архівістам Державного архіву Миколаївської області під час відвідання архіву делегацією
польських архівістів у жовтні 2016 р. Стисло висвітлено заходи, які були проведені у рамках зустрічі, та перспективи подальшого співробітництва українських і польських архівістів.
Ключові слова: державні архіви Польщі; Державний архів Пьотркува
Трибунальського; Держархів Миколаївської області; співробітництво українських і польських архівістів.

Співробітництво Держархіву Миколаївської області з регіональними державними архівами Республіки Польща розпочалося 2014 р.,
коли за сприяння Польської фундації “NIEDALEKO” та на запрошення директорів державних архівів Пьотркува Трибунальського (Томаша
Матушака) та Лодзинського воєводства (Петра Завильського) директор
Держархіву Миколаївської області Лариса Левченко в складі делегації
українських освітян і архівістів ознайомилася з роботою цих архівів, у
т. ч. у сфері оцифрування архівних документів, а також філії Державного архіву Пьотркува Трибунальського в місті Томашув Мазовецький
та архіву університету Яна Кохановського. На жаль, розвиткові подальшої співпраці тоді завадила ситуація, що склалася в Україні, через яку
Польська фундація “NIEDALEKO” вимушено припинила фінансування
наукових проектів і спрямувала кошти на придбавання медикаментів
для лікування українських військових. Упродовж двох років, що минули, архівістів не покидала надія на реалізацію спільних професійних
проектів.
У жовтні 2016 р., за сприяння Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща, Польської фундації “NIEDALEKO”, архівісти
Республіки Польща прибули до Миколаєва й ознайомилися з роботою
Держархіву Миколаївської області. Директор Державного архіву Пьот* Федорович Олена Віталіївна – начальник відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи Державного архіву Миколаївської області;
Хозяшева Ганна Іванівна – начальник відділу формування НАФ і діловодства Державного архіву Миколаївської області.
© О. В. Федорович, Г. І. Хозяшева, 2016
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Делегація українських архівістів і освітян.
м. Пьотркув Трибунальський (Польща), 2014 р. Фото Л. Левченко.

ркува Трибунальського, доктор Томаш Матушак прочитав архівістам
Держархіву Миколаївської області лекцію з історії та сучасних напрямів роботи державних архівів Республіки Польща, приділивши особливу увагу історії Державного архіву Пьотркува Трибунальського.
Після лекції Т. Матушак відповів на запитання співробітників Держархіву Миколаївської області, які цікавилися:
– станом організації роботи з оцифрування документів у державних
архівах Польщі, фінансуванням програм із оцифрування;
– створенням веб-сайтів польських архівів;
– видами та тематикою запитів, які виконують польські архіви;
– виконанням соціально-правових запитів громадян;
– запитами щодо підтвердження польської національності, які надходять до польських архівів від громадян України;
– організацією роботи дослідників, у т. ч. іноземних, у читальних
залах;
– кількістю установ, які передають документи на зберігання до
Державного архіву Пьотркува Трибунальського, та напрямами роботи
архіву з цими установами;
– порядком надання платних послуг у польських архівах;
– фінансуванням державних архівів Республіки Польща, а також
внутрішніми грантовими програмами;
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Зустріч українських і польських архівістів у філії Державного архіву Пьотркува
Трибунальського в Томашуві Мазовецькому, 2014 р. Фото Т. Матушака.

– режимом роботи Державного архіву Пьотркува Трибунальського;
– підпорядкуванням державних архівів Польщі, плануванням роботи та звітністю;
– організацією архівознавчих наукових досліджень у державних архівах Польщі; можливостями публікації наукових статей у польських
архівознавчих журналах для українських архівістів;
– організацією підвищення кваліфікації співробітників державних
архівів і можливостями отримання архівної освіти в університетах
Польщі;
– штатною чисельністю Державного архіву в Пьотркуві Трибунальському та її відповідністю кількості архівних документів;
– статусом (державна/недержавна служба) і заробітною платнею в
державних архівах Республіки Польща на різних посадах;
– можливостями, які надає громадянам України в Польщі “карта
поляка”.
Т. Матушак повідомив, що державні архіви Республіки Польща
працюють сьогодні, керуючись законом “Про державний архівний фонд
і архіви” від 14 липня 1983 р. Безпосереднє керівництво державними
архівами в Польщі здійснює Генеральна дирекція державних архівів,
підпорядкована Міністерству культури та національної спадщини Республіки Польща. Державний архівний фонд Республіки Польща є історично сформованою і постійно поновлюваною сукупністю архівних
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Роботу сканера для самостійного сканування документів дослідниками в читальній
залі Державного архіву Лодзя демонструє директор архіву Петро Завильський,
м. Лодзь, 2014 р. Фото Л. Левченко.

документів, що відображають матеріальне і духовне життя суспільства,
мають історичне, наукове, соціальне, політичне, економічне і культурне значення, є невід’ємною частиною історико-культурної спадщини
народів і містить відомості, необхідні для забезпечення державного
суверенітету, національної безпеки, зовнішньополітичної діяльності, ефективного функціонування всіх державних структур, розвитку
вітчизняної науки й культури. Державний архівний фонд Республіки
Польща складають 92082 архівних фонди та 41428507 од. зб.; загалом
приблизно 310 км архівних полиць. Щорічно обсяг документів Державного архівного фонду Республіки Польща збільшується.
У Польщі функціонують три центральні державні архіви (Голов
ний архів давніх актів, Архів нових актів, Національний цифровий архів) та регіональні державні архіви: 34 державні архіви з 43 філіями
та 5 відділами нижчого рівня. Крім них, із 2005 р. у країні функціонує
Державний архів документації з особового складу і заробітної плати в
Милянувці. 5 грудня 2012 р. Державний архів у Кракові отримав статус національного. Ці архіви є найважливішими архівними установами
Республіки Польща, науково-інформаційними та культурно-історичними центрами загальнонаціонального і міжнародного значення. Т. Ма-
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Сканування документів на великоформатному сканері в Державному архіві Лодзя,
м. Лодзь, 2014 р. Фото Л. Левченко.

тушак також зупинився на роботі Центральної лабораторії реставрації
архівних документів при Головному архіві давніх актів.
Наймолодшим із польських центральних архівів є Національний
цифровий архів, утворений 8 березня 2008 р. на базі Архіву механічної документації, який існував із 1955 р. Заснування архіву стало прогресивним кроком на шляху розвитку технологій запису, зберігання
і використання даних. В архіві зберігаються: електронні документи,
14 млн фотографій, багато з яких оцифровано, 30 тис. звукозаписів,
2 тис. фільмів, 78 млн кадрів мікрофільмів. До основних завдань архіву
належить архівування електронних документів, фотографій, звукозаписів і фільмів, а також оцифрування традиційних архівних документів,
використання інформації архівних документів у базах даних; координація масового мікрофільмування архівних документів, що зберігаються
в державних архівах з метою забезпечення їх збереженості.
Для обліку і надання доступу до документів і фондів у польських
архівах створено бази даних із використанням найсучасніших інформаційних технологій:
– SEZAM “System Ewidencji Zasobu Archiwalnego” – для обліку відомостей за фондами і IZA “Inwentarze Zespołów Archiwalnych” – для
обліку відомостей за описами. Ці програми дозволяють дослідникам
через мережу Інтернет отримати будь-які відомості про склад і зміст
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Ознайомлення українських архівістів із роботою лабораторії реставрації документів
у Державному архіві Лодзя, 2014 р. Фото Л. Левченко.

документів архіву, зробити необхідну заявку, замовити копію. Правила складання описів у польських архівах відповідають Міжнародному
стандарту архівного описування, розробленому Комітетом стандартизації описування в Стокгольмі 1999 р.;
– ZoSIA “Zintegrowany System Informacji Archiwalnej” – комп’ютерна
програма, яка дозволяє обробляти інформацію за фондами, що знаходяться в архівах на території всієї країни і дозволяє користуватися нею
в мережі Інтернет. Таким чином створюється загальнодоступна система інформації про архівні фонди польських архівів;
– ELA “Ewidencje Ludności w Archiwaliach” і PRADZIAD “Baza
danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego” –
комп’ютерні програми для пошуку генеалогічної інформації.
Генеральна дирекція державних архівів Республіки Польща, виконуючи “Стратегію державних архівів на період 2010–2020 рр.”, реалізовує програму оцифрування архівних фондів. Цифрові копії архівних
документів дозволяють забезпечити архівістам можливість багаторазового копіювання та видавання інформації без звернення до оригіналів,
а також дають можливість вирішити проблему посилення слабоконтрастних згасаючих текстів, дистанційно передавати інформацію каналами зв’язку. В рамках “Програми оцифровування державних архівів”
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Доктор Т. Матушак проводить екскурсію для українських архівістів по сховищах
Державного архіву Пьотркува Трибунальського, 2014 р. Фото Т. Матушака.

архіви отримали понад 7 млн електронних копій актів цивільного стану. На 2015 р. державні архіви Польщі вже мали понад 53 млн цифрових копій архівних документів. Фінансування на оцифрування архівних
документів надходить до архівів за програмою “Оцифрування архівних
документів із фондів польських і зарубіжних архівів”, затвердженою
Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща; від
асигнувань, виділених Міністерством культури та національної спадщини за програмою “КУЛЬТУРА+Пріоритет оцифровуванню”. Також
державні архіви спрямовують на оцифрування кошти, які вони одержують для своєї уставної діяльності з бюджету. Найбільш плідним стало
співробітництво архівів із генеалогами: результатом цього співробітництва є мільйони сканів, отриманих архівами без фінансових затрат.
Сьогодні в мережі Інтернет дослідникам надається доступ до оцифрованих документів на сайті Національного цифрового архіву – “http://
szukajwarchiwach.pl/”. Його наповнено понад 23 млн цифрових копій
документів, завдяки зусиллям 31 державного архіву, а також оцифруванню мікрофільмів, що зберігаються Національним цифровим архівом. На цьому сайті розміщуються копії не лише з державних архівів,
а й з інших установ культури. Описування здійснюється в Інтегрованій
інформаційній архівній системі “ZoSIA”. Використання сайту безоплатне, копії документів не мають водяних знаків, їх можна вільно “скачувати”, якщо інше не зазначено в описанні, використовувати будь-яким
способом. Серед цих копій, безумовно, найбільшим попитом користу-
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ються метричні книги та акти громадянського стану, а також документи
польських урядів на еміграції, Бюро відновлення столиці, польської радіостанції “Радіо Свободна Європа”, нацистських концтаборів, лодзинського гетто, міських адміністрацій. Від початку роботи сайту його відвідали понад 2 млн користувачів. З іноземних користувачів найчастіше
звертаються громадяни Німеччини, США, Франції та Великобританії.
Також на веб-ресурсі Національного цифрового архіву (https://audiovis.
nac.gov.pl/) доступно 234507 сканів фотографій за ХХ ст.
Громадян України можуть зацікавити такі веб-ресурси польських
архівів:
– Головного архіву давніх актів (http://agad.gov.pl/inwentarze/testy.
html) – містить понад 1,3 млн цифрових копій актів громадянського
стану за період від 1590–1945 рр.;
– Державного архіву в Перемишлі (http://www.przemysl.ap.gov.pl/
skany), який удоступнив близько 130 тис. сканів, у т. ч. актів громадянського стану;
– Державного архіву в Любліні (http://lublin.ap.gov.pl/mieszkancylublina/), Коцьку (http://lublin.ap.gov.pl/mieszkancy-kocka/) і Радзинії
(http://lublin.ap.gov.pl/mieszkancy-radzynia/);
– Державного архіву в Познані (http://e-kartoteka.net/);
– Державного архіву в Замості (http://zamosc.ap.gov.pl/index.php/
jak-korzystac/bazy-danych).
Також корисними можуть бути веб-сайти генеалогічних асоціацій
Польщі, насамперед Всепольського генеалогічного товариства (http://
genealodzy.pl/), а саме:
– http://www.geneszukacz.genealodzy.pl/ (проіндексовано понад
20 млн прізвищ осіб за актами громадянського стану);
– http://geneteka.genealodzy.pl/ (містить понад 20 млн індексів про
народження, смерть, шлюб);
– http://metryki.genealodzy.pl/ (містить понад 5 млн сканів без індексації, сформованих за воєводствами, парафіями, роками і номерами
записів (рік народження, шлюбу, смерті);
– http://poczekalnia.genealodzy.pl/ (містить понад 2 млн сканів, упорядкованих за державними архівами).
Не має аналогів проект, фінансований Європейським Союзом, –
“Генеалогічні джерела жителів куявсько-поморського воєводства”, в
рамках якого два державні архіви в Торуні та Бигощі, розташовані в
одному воєводстві, зробили понад 1,8 млн сканів метричних записів,
актів громадянського стану та реєстраційних книг. У проекті брали
участь 100 осіб, які не є співробітниками архівів. На волонтерських засадах ними зроблено понад 300 тис. індексів.
У другій частині лекції Т. Матушак висвітлив історію, склад і зміст
фондів Державного архіву Пьотркува Трибунальського, який він очолює
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Зустріч польських і українських архівістів у Державному архіві
Миколаївської області, 2016 р. Фото К. Ерфольг.

з 2006 р. Дійсний обсяг фондів, що зберігаються в архіві, підрахований
на підставі даних кінця 2012 р. та становить 391118 од. зб. із різними
носіями інформації або понад 5,5 км архівних полиць. З цієї кількості
в Пьотркуві Трибунальському зберігається 255676 од. зб. (понад 3,5 км
архівних полиць), а у філії в Томашуві Мазовецькому – 135442 од. зб.
(понад 2 км архівних полиць). У цілому в Пьотркувському архіві на
сьогоднішній день налічується 1869 архівних фондів, із яких в самому Пьотркуві зберігається 1232 фонди, а в Томашуві – 637 фондів.
Державний архів в Пьотркуві Трибунальському зберігає в основному
фонди адміністративних, судових, поліцейських, станових, земських,
землевпорядних, продовольчих, фінансових, кредитних, статистичних
установ Пьотркува і підлеглих йому місцевостей за період з XIX ст.
до XX ст. Особливе місце посідають документи установ вищого, місцевого самоврядування, таких як: фонди “Пьотркувського повятового
старостату”, “Акти міста Пьотркув”, “Акти міста Томашув”, “Акти міста Радомсько”, установ у військових і селянських справах, управління
міським майном; фонди багатьох промислових, комерційних об’єднань
і підприємств, наприклад, заводу з виробництва скла “Кара і Хортенсія”; документи фінансово-господарських органів, торгових компаній і
банків, наприклад, Пьотркувське міське кредитне товариство; історичні документи, що відображають розвиток культурного життя в регіоні
і стан народної освіти, організацію навчальних, виховних, наукових,
просвітницьких та благодійних товариств і установ, які містять відо-
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Під час роботи конференції “Архіви на службі суспільства та громадян”
у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили,
м. Миколаїв, 2016 р. Фото Л. Левченко.

мості про школи, будівництво нових навчальних закладів, ліквідацію
неписьменності, відкриття клубів; документи установ і організацій релігійного культу: римсько-католицького, православного, протестантського культів, у т. ч. Пьотркувського приходу Всіх Святих; документи
установ охорони здоров’я, які висвітлюють організацію медичної допомоги населенню, зростання кількості медичних установ, проведення
загальносанітарних профілактичних заходів, боротьбу з інфекційними
захворюваннями; фонди особового походження і колекції документів,
які характеризують службову та громадську діяльність представників
пьотркувськой інтелектуальної еліти, у т. ч. польського історика і краєзнавця Михайла Равіти-Вітановського; історика, палеографа, нумізматика, сенатора Царства Польського Казимира Стрончіньського тощо.
Після лекції польські архівісти ознайомилися з виставками, підготовленими до їх приїзду співробітниками Держархіву Миколаївської
області (“Документи з історії польського етносу на Миколаївщині в
Державному архіві Миколаївської області”, “Справи репресованих осіб
польської національності”, “Цінні документи в Державному архіві Миколаївської області”, “Друковані видання Державного архіву Миколаївської області”). Гості відвідали сховища архіву в корпусі № 2 по вул.
Московській, 1, науково-довідкову бібліотеку, відділи архіву: організаційної роботи, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, інформації та використання, формування Національного архівного фонду
та діловодства.
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Наприкінці роботи польської делегації в Миколаєві були намічені
плани подальшого співробітництва обох архівів, які найближчим часом
будуть включати: робочу поїздку делегації співробітників Держархіву
Миколаївської області для вивчення досвіду роботи регіональних державних архівів Республіки Польща; організацію виставки документів
Державного архіву Пьотркува Трибунальського в Миколаєві (приблизно травень 2017 р.); узгодженість із органами вищого рівня можливості підготовки спільного видання з історії польського етносу на Півдні
України та організації оцифрування документів з історії поляків на теренах Миколаївщини та українців на теренах Пьотркувщини; сприяння
в спільних наукових дослідженнях тощо.
8 жовтня 2016 р. у Миколаєві відбулася конференція “Архіви на службі суспільства та громадян” (“ARCHIWA W SŁUŻBIE
SPOŁECZEŃSTWA I OBYWATELI”), організована Державним архівом
Пьотркува Трибунальського, Державним архівом Лодзя, Чорноморським національним університетом імені Петра Могили за підтримки
Польської фундації “NIEDALEKO”.
На відкритті конференції виступили: голова Польської фундації
“NIEDALEKO” Цезарій Бендка; директор науково-дослідного інституту “Полоністики”, доктор історичних наук, професор Євген Сінкевич (“Архівні документи Державного архіву Херсонської області про
репресованих громадян України польської національності”); директор
Державного архіву Пьотркува Трибунальського, доктор Томаш Матушак (“Архіви на службі громадян. Зауваження з приводу генеалогічних
досліджень”); директор Держархіву Миколаївської області, д. і. н. Лариса Левченко (“Документи Державного архіву Миколаївської області
про поляків Півдня України (ХІХ ст.)”); аспірантка Чорноморського
національного університету імені Петра Могили Лілія Недбай (“Використання архівних документів у дослідженні сталінських репресій
проти громадян польської національності на Півдні України в 1930х роках”); заступник декана з навчальної роботи Харківського національного університету імені В. Каразіна, к. і. н., доцент кафедри історії
Східної Європи Сергій Кушнарьов та заступник декана з наукової роботи Харківського національного університету імені В. Каразіна, к. і. н.,
доцент кафедри історії України Роман Любавський (“Документи про
поляків у фондах Державного архіву Харківської області та перспективи їх вивчення”); завідувач архіву університету Яна Кохановського,
магістр педагогічних наук Рената Матушак (“Етика професії архівіста в контексті наукових досліджень”); керівник навчальної лабораторії історичної інформатики історичного факультету Харківського національного університету імені В. Каразіна, к. і. н. Євген Захарченко
(“Інтернет-археографія й оцифрування історичних джерел в Україні:
проблеми та перспективи”); оголошено доповіді директора Державного
архіву в Лодзі Петра Завильського на тему “Оцифрування і доступ до
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архівних документів із генеалогії в мережі Інтернет – приклади рішень,
запропоновані в Польщі” та заступника начальника відділу Держархіву
Херсонської області Ірини Сінкевич на тему “Особливості дослідження
документів Державного архіву Херсонської області про сталінські репресії проти громадян польської національності”.
Після дискусії підсумки роботи конференції підвів голова Польської фундації “NIEDALEKO” Цезарій Бендка, який висвітлив історію створення, напрями діяльності та мету Польської фундації
“NIEDALEKO”, заснованої 2013 р. Створення фундації спочатку мало
на меті сприяння навчанню дітей з України в Польщі. Першу подорож українських школярів до Польщі фундатори організували власним
коштом ще 2009 р., а 2012 р. були організовані й проведені конференції для вчителів шкіл, директорів медичних і фармацевтичних навчальних закладів та керівників управлінь охорони здоров’я з Польщі
та України “Спільне здоров’я”. 2014 р. фундація мала серйозні наміри
щодо підтримки наукових досліджень в архівах України, у т. ч. в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Севастополі й Криму. З цією метою до Польщі
на кошти фундації були запрошені кілька делегацій освітян, науковців
та архівістів з України. Однак, реалізації цих намірів завадили події в
Україні, і фундація вимушена була припинити наукові проекти й спрямувати кошти на придбавання медикаментів для лікування українських
військових, постраждалих в АТО. Разом із тим, 2015 р. усе ж таки вдалося провести конференцію в Одесі. Тільки зараз фундація виходить на
реалізацію наукових проектів, задуманих ще 2014 р. Ц. Бендка зауважив, що “фундацію не цікавить конференція, яка б відбулася й пішла
далі”, вона зацікавлена в конкретній роботі, тому планує відкрити свій
представницький офіс у Миколаєві, надає безкоштовні візи для подорожей українських студентів, учителів шкіл, викладачів вишів, наукових
співробітників, архівістів до Польщі, підтримує навчання українських
студентів у польських вишах, наукові дослідження в архівах Польщі та
України, сприяє організації пошуку документів для громадян у польських та українських архівах тощо. Надавати цю підтримку фундацію
спонукає спільна трагічна історія польського та українського народів.
У роботі конференції також взяли участь представники всіх польських товариств Миколаївщини. Після завершення конференції делегація польських архівістів відбула для продовження роботи до Одеси та
Херсону.
The article deals with the content of the lecture on the history and modern
trends in the activity of state archives of the Republic of Poland, which Director
of the State Archives of Piotrkow Trybunalski Dr. Tomasz Matuszak read for
archivists at the State Archives of Mykolaiv Region, as well as the work of the
delegation of Polish archivists in Mykolaiv, October 2016.
Key words: State Archives of Poland; Piotrkow Trybunalski State archives;
the cooperation of Ukrainian and Polish archivists; the State Archives of Mykolaiv
Region.
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СТОРІНКИ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ПОДІЛЛІ
У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Розкрито особливості розвитку архівної справи, проблеми, які постали перед архівістами в Подільській губернії та трагічні сторінки історії збереженості документів із початком Української революції до
Другої світової війни.
Ключові слова: архівна справа; Поділля; Українська революція;
фонд; архівне управління.
Державний архів Хмельницької області за кількістю фондів, масивом історичної документальної інформації займає одне із провідних
місць у системі державних архівних установ України. Історична минувшина сучасної області прослідковується глибоко у минулі століття. До
1569 р. Поділля, Київщину і більшу частину Волині ділили між собою
Литва і Польща. Столицею Подільської землі литовські старости обрали Смотрич (нині – село Дунаєвецького району), а польські воєводи –
Кам’янець-Подільський. Суспільне і державне життя регулювалося литовськими статутами (1529, 1566, 1588). Упродовж 27 років (з 1672 р.
до 1699 р.) Поділля перебувало у складі Османської імперії. Документальні джерела держархіву області почали, в основному, відкладатися в результаті другого і третього поділів Польщі (1793, 1795, 1796),
коли Поділля увійшло до складу Російської імперії. Царським урядом
були утворені Ізяславська, Мінська губернії та Кам’янець-Подільська
область, які потім перетворено у Волинську, Подільську і Брацлавську
губернії. Подільська губернія після укрупнення складалася із 12 повітів, остаточний поділ завершився після селянської реформи 1861 р., що
відображено в архівних фондах. За переписом 1897 р. у губернії було
7207 населених пунктів, у т. ч. 17 міст та 120 містечок. Чисельність населення складала 3,03 млн осіб1.
* Байдич Володимир Григорович – кандидат історичних наук, директор
Державного архіву Хмельницької області.
© В. Г. Байдич, 2016

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

183

На превеликий жаль, до наших часів дійшла невелика частина документів, що розкривають життя Поділля та Південно-Східної Волині
у складі Великого князівства Литовського та Російської імперії. Серед
них – Литовська метрика, книга виписів Коронної метрики (1447–1795),
магістратські книги (“Кам’янецький магістрат” – 157 справ за 1519–
1801 рр.), книги вірменського суду Кам’янця-Подільського, цехові, актові, судові книги. Частина з них знаходиться за межами України – у
Литві, Польщі, Росії, а більшість загинула в роки Національно-визвольної війни 1648–1654 рр., під час російсько-польської та польсько-турецької воєн ХVІІ ст., була передана на паперові фабрики для утилізації (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.).
Відсутність єдиного губернського архіву, а звідси – відомче розпорошення архівосховищ, при якому кожна установа утримувала свій
архів, а для ліквідації старих справ створювалися спеціальні комісії, говорить про те, що архівна галузь мало цікавила правлячі еліти імперії.
Збереглася подібна ситуація і на початку ХХ ст., яке характеризується колосальними втратами архівних документів. За часів більшовицької революції 1917 р., Центральної Ради, Гетьманату, Директорії
УНР, тимчасової польської окупації були знищені унікальні свідчення
життя і діяльності жителів нашого краю. Для прикладу, лише влітку
1917 р. був неодноразово пограбований архів Подільського губернського правління, внаслідок чого зникло близько 900 пудів справ економічного змісту кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.
У лютому 1919 р. головою Ради народних міністрів В. Чехівським
була видана Постанова про організацію Українського Національного архіву в м. Києві, в серпні цього ж року Н. Григоріїв у “Обіжнику
Міністерства народної освіти УНР до місцевих установ про заходи по
збереженню архівів, музеїв, бібліотек” прохав вжити всіх відповідних
заходів, щоб вберегти від цілковитого знищення та пограбування національні цінності. “… В ці тяжкі часи руїни, яка проводиться большевицькими бандитами та їх прихильниками, гинуть неоціненні скарби
нашої науки й культури, матеріали переховуються в церквах, костелах,
державних і громадських установах та маєтках приватних власників.
Большевики добре знають, що такою руїною вони остаточно обкрадуть
не тільки матеріальне, а й духовне добро нашого народу”. Однак постанови та звернення не діяли – нищення архівної спадщини продовжувалося. У 1919 р. було знищено архів Уодпродкому, із середини 1919 р.
до листопада 1920 р. – архів Центральної Палати, в якому зберігалися
документи з історії господарства в казенних маєтках та промисловості Поділля, архів духовної семінарії (тут знаходилися, зокрема, біографічні відомості про українських письменників А. Свидницького та
С. Руданського). Зникли також: архів казначейства (документи з історії
державної фіскальної діяльності), документи Кам’янецької міської та
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повітової поліції (документи політичного розшуку), канцелярії Подільського губернатора (документи з соціально-економічної історії Поділля
та політичних рухів). Частково пограбовано польськими військами архіви Подільських дворянських депутатських зборів (документи, які підтверджували дворянське походження), Подільської духовної консисторії (зникли архівні документи Переяславської духовної консисторії
XVIII ст., справи стосовно селянських повстань XVIII ст.), Подільської
казенної палати2. Частина документів знаходилася в крамницях3.
Архіви в Кам’янці-Подільському не охоронялися, розкрадалися,
документи знаходилися в різних приміщеннях міста і не були обліковані. За свідченням сучасника, у 1919 р. “в Кам’янці всі склепи були
заповнені архівними матеріалами, та найбільше архівів загинуло на паперовій фабриці Коцеби (урочище “Совий яр”), куди вивозилися архіви
цілими фурами для переробки як сирець. Масово гинули від рук несвідомих селян архіви, колекції бібліотек, пам’ятки мистецтва та старовини з захоплених повстанцями або покинутих господарями панських
маєтків, будівлях-палацах”4. Що стосується останнього, то, зокрема,
було розграбовано колекції графа Потоцького в Антонінах. Чимало документів дореволюційних часів були знищені під час бойових дій. Акт
від 18 червня 1920 р. засвідчив: “Весь архів бувшого Волосного Правління, якого малось до 100 пудів, знищено за час громадянської війни
поляками в 1920 р., з якого залишилось лише остатки окремих ріжних
паперців, всього приблизно 1-2 пуди”5. До речі, сьогодні в Держархіві
Хмельницької області зберігаються документи лише 5 волосних правлінь. За 1920–1921 рр. був знищений працівниками Упродкому архів
Прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду, який знаходився
на 3 поверсі того ж суду6.
Варто віддати належне спробам збереження архівної спадщини діячів Кам’янець-Подільського державного українського університету.
Згідно з наказом Міністерства народної освіти УНР група викладачів
університету (професор П. Клименко, приват-доцент П. Клепатський,
протоієрей Ю. Сіцінський та ін.) 30 серпня – 1 вересня 1919 р. утворили архівну комісію у складі 17 чол. “для вироблення інструкцій по
охороні пам’яток старовини й мистецтва і керування справами охорони
архівів, музеїв і великих збірок старовини і мистецьких речей”7. Комісія сформулювала низку невідкладних завдань, серед яких – “заснування губернських архівних комісій…, повернення з крамниць Кам’янця
… архівних справ, виділення під архівне сховище вежі С. Баторія
“Кам’янецька фортеця”. П. Клименко разом із товаришем міністра народної освіти П. Холодним направили губернським і повітовим комісарам освіти обіжник, яким запропонували повідомити населення через
учителів місцевих шкіл про те, що всі цінні старовинні речі (картини,
книги, документи) треба зберігати і чекати, що їх обов’язково викупить
держава8.
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У Кам’янці-Подільському в 1919 р. повітова міліція, вселяючись
у будинок колишньої Подільської духовної консисторії, де знаходився і консисторський архів, обіцяла перевезти його до Центрархіву
(вул. Довга, 91), а тим часом згромадила справи в одній кімнаті до стелі, що унеможливлювало користування ними. Місцевий УЗАГС звернувся до архівного управління з вимогою, “аби метрики були взяті на
точний учот і описані”, що неможливо було зробити, поки консисторський архів перебував у будинку міліції, а перевезти їх (до 50 возів) за
свій рахунок архівуправління за браком коштів не мало змоги9.
Концентрація в університеті великої кількості архівних документів
врятувала їх від загибелі чи руйнування, щоб уже у наступні десятиліття прислужитися дослідникам при підготовці наукових праць. Хоча
відразу після встановлення радянської влади 1 січня 1921 р. працівники
місцевого відділу ВУНК вилучили з університетського архіву чимало
справ, які винесли у трьох великих корзинах, для того, аби ними не
користувалися науковці і студенти. Ці документи були залишені закладові різними міністерствами УНР: військовим, народної освіти, земельних і закордонних справ, а також самою Радою народних міністрів10.
Для з’ясування долі вилученої частини архіву, а також заарештованих
при цьому працівників, до ревкому направилися П. Клименко, П. Клепатський та І. Сазанський. Згодом університетський архів втратив у такий самий спосіб бюлетені і вісники міністерств УНР, повні комплекти
україномовних газет за 1917–1920 р., деякі польські, білоруські, румунські, французькі, німецькі та англійські часописи11.
Зі встановленням радянської влади свавілля стосовно архівів не
припинилося, оскільки владні структури були ще у стані формування. У
лютому 1921 р. при Кам’янець-Подільському повітвиконкомі утвердився Повітовий комітет охорони пам’яток старовини, мистецтва та природи, при якому створили архівну секцію. Головою Камподкосту було
призначено П. Клименка, а завідувачем архівної секції – Д. Сташевського. У червні 1921 р. при повітвиконкомі утворили державну комісію для з’ясування стану архівної справи у м. Кам’янці-Подільському.
Обов’язки голови комісії виконував П. Клепатський12, який в акті комісії від 23 червня 1921 р. зафіксував: “... Майже всі книги, які можна
було зужити заради чистого паперу, знищені, діла з ящиків і шкафів
повикидані і розкидані в безладді, інші розв’язані і розсипані, в рядах діл на полицях багацько прогалин; діла газетного столу наполовину знищені, мапи теж, решту порозкидали по вікнах, діла по виборах
в державну думу зруйновані (всі книги вийняті)... Інші шкоди важко
було встановити, з огляду на те, що комісія докладно не знала, що саме
і в якому вигляді знаходилося в архіві перед тим”13.
Без сумніву, багато архівних документів було викрадено і перепродано. Шокує довідка, видана Кам’янецьким окружним прикордонним
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відділенням прокуратури гр. Ференбергу про те, що архівний папір у
кількості 120 пудів закуплений ним у Камокрприкордонвідділенні, а
тому йому дозволяється продавали його на вагу. Також чимало архівних колекцій було продано спекулянтами, десятки і сотні пудів архівних документів здавалися як макулатура. Зокрема, кошти від реалізації
документів архіву Подільського губернського правління (реалізували
800 пудів) потратили на виплату заборгованості зарплатні працівникам
апарату губернського правління14.
10 жовтня 1921 р. заарештували голову Камподкосту П. Клименка,
замість нього призначили професора П. Клепатського. Чекісти обшукали й архів. Вони “відмикали шафи і сундуки, викидаючи з них папери,
які перемішувалися одні з другими...; потім в архіві залишили працювати призначену ревкомом комісію з вилучення паперу”, яка “розпатрошила всі книги, здатні до практичного вжитку, а також повиносила
з архіву мішками справи, вчинивши в архіві велике безладдя”15.
Постановою Раднаркому УСРР від 3 січня 1922 р. було утворене
Головне архівне управління УСРР (Головарх). У лютому 1922 р. у Він
ниці розпочало свою роботу Подільське губернське архівне управління
(губарх).
12 грудня 1922 р. відбулося засідання архівної комісії КПАУ, на
якому затвердили наступні рішення: 1) погодитися на звільнення від
обов’язків голови КПАУ професора П. Клепатського у зв’язку з його
від’їздом на роботу до Києва; 2) його обов’язки тимчасово покласти
на професора П. Клименка та заступника голови Коваля-Божицького
(який був архіваріусом окружного суду); 3) погодити склад архівної комісії: секретар Управління – Б. Нестеровський, члени: В. Свідзінський,
Є. Сіцинський, М. Ясинський; 4) першочерговим завданням КПАУ визнавалося – концентрація всіх існуючих у м. Кам’янці-Подільському
архівів у Центральному архіві по вул. Довгій, 91; 5) проводити точну
реєстрацію архівного паперу, який виділявся для вжитку радянськими
установами; 6) утворити експертну комісію, як постійно діючу, для виявлення документів, призначених для утилізації.
За розпорядженням Подільського губвиконкому 19 квітня 1922 р.
у м. Кам’янці-Подільському, як колишньому губернському центрі і в
місці найбільшого зосередження документів дореволюційних установ,
організувався центральний губернський історичний архів.
Початком архівної справи на Поділлі можна вважати квітень
1922 р. Кам’янець-Подільське повітове архівне управління, під юрисдикцію якого переходили всі архіви міста, на чолі з професором
П. Клепатським (призначеним 1 травня) було утворене з архівної секції Кам’янець-Подільського повітового комітету охорони пам’яток
старовини, мистецтва і природи наказом Кам’янець-Подільського повітового виконкому (ч. 72). Подільським губернським архівом було
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надіслано мандат під ч. 35 на ім’я П. Клепатського з дорученням організувати “Подільське районне архівне управління”, що складалося із
Кам’янецького, Проскурівського, Ушицького і Могилівського повітів,
з осередком в Кам’янці, який відразу приступив до вияснення ситуації
з архівами16. При Подільському губарху в м. Вінниці утворилася філія
цього архіву. До району функціонування філії входили Вінницький, Літинський, Ямпільський, Ольгопільський, Жмеринський, Летичівський,
Брацлавський і Гайсинський повіти. У м. Вінниці організувався також
губернський архів з історії революції.
Для впорядкування архівної справи важливе значення мало створення у м. Вінниці Подільського губернського архівного управління
(губарх), яке видало наказ, щоб жоден архівний документ не знищувався без його письмового розпорядження. Установи, що мали архіви, повинні були негайно зареєструвати їх у губернському архівному
управлінні або у тимчасових уповноважених губарху на місцях. Цей
документ відіграв важливу роль у справі збереження архівних документів17.
У травні 1922 р. на підставі мандату відділу наросвіти Кам’янецького
Повітвиконкому представниками Клепатським та Вайсловичем було
проведено огляд колишнього консисторського архіву, який на той час
знаходився у приміщенні райміліції. При огляді виявилося, що “частина діл знаходиться на стойках, друга частина навалена в проходах
без жодного порядку, яка перенесена міліцією з іншого помешкання,
зайнятого арештованими. Полотно з палітурок здерто, стойки, які були
в помешканні Архіва, по заяві представника міліції т. Дружініна перероблено на нари для арештованих”18. Однак ситуація не змінилася, в
черговому акті обстеження помешкання міліції, складеному пізніше архівною комісією, відзначалося, що “… подальше перебування архіву в
помешканні міліції загрожує йому загибеллю, бо через вікна витягають
діла…”, “архівного матеріалу набралось до 500 пудів”19.
7 червня 1922 р. архівну секцію Кам’янець-Подільського повітового комітету пам’яток старовини, мистецтва і природи було перетворено на Кам’янецьке повітове архівне управління, яке обслуговувало
Кам’янецький, Проскурівський, Ушицький та Могилівський повіти20.
Обстеживши господарство, П. Клепатський повідомив повітвиконком:
“Архіви Кам’янець-Подільського з початку революції втратили значну кількість документальних матеріалів, які мали наукове і практичне значення. Зовсім були знищені архів контрольної палати, який мав
цінні дані з історії господарства в казенних маєтках і промисловості
Поділля... Крім цього майже всі документальні матеріали Подільських
губернських установ революційної Росії були розміщені в різних установах міста”21.
У липні 1922 р. в. о. голови Кам’янець-Подільського архівуправління професор П. Клименко направив листа начальнику Кам’янецької

188

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

повітової міліції, в якому звертався з проханням перевезти архів консисторії до Центрального архіву на вул. Довгу, 9122.
На той час перед архівістами краю постали проблеми: подолати
розпорошеність місць збереження архівних документів у місті; налагодити надійну охорону архівних підрозділів, припинити безконтрольність, що призводила до масових крадіжок документів (десятками і сот
нями пудів) на обгортки для дрібних торгівців продуктами харчування
(використовували їх і як папір, на якому можна писати, і для опалення
приміщень тощо); влада, у силу своєї некомпетентності, байдуже ставилася до архівів, вважаючи їх складами паперу колишньої експлуататорської влади, який необхідно використовувати у побутових потребах.
Мало того, що архіви не охоронялися, розкрадалися, – вони були приведенні у безлад, розкидані, а також знищені облікові документи.
Місцева влада дозволила відбирати чистий папір із документів царського періоду. Як свідчать зведення вилучених метричних книг та печаток на території Кам’янецького повіту станом на 1 липня 1922 р., вилученню підлягало 6050 метричних книг, а вилучено було 4431. Решта
1619 відсутніх метрик, як зазначається у примітці, частково пропали
під час війни, частково вивезені білогвардійцями за кордон і частково знищені. Серед 15 волостей Кам’янецького повіту найбільші втрати були у Маківській волості (531 метрична книга), Рихтецькій (186),
м. Кам’янці-Подільському (180), Бережанській (168) та Балинській
волості (110). Гортаючи справу № 5 фонду Р-3261 (оп. 1), дізнаємося із доповідних записок, що збереглися, що архів грабували в березні
4 рази, квітні – 5, жовтні – 1, грудні – 3. Доля цього фонду взагалі
трагічна. Так, у 1951 р., під час перебування фонду в Житомирському
облдержархіві УМВС, згідно з переліком АУ МВС УРСР було відібрано і знищено понад 6 тис. справ архіву консисторії23. А ще через 3
роки, в 1954 р., під час “макулатурної кампанії” було знищено близько
30 тис. од. зб. консисторського архіву24.
Навесні 1922 р. комісія у складі Сташевського, Клепатського та
Сіцінського дозволила у зв’язку із браком паперу виривати чисті аркуші із справ паспортних, з військової повинності, кримінальних, благодійних, коробочного збору та ін. Із доповідної записки про становище
архівної справи за період із лютого 1921 р. до грудня 1922 р. бачимо:
“… що в Центральному архіві крім справ губернського правління зберігались справи губернаторського архіву, перевезені під час пожежі губернаторського дому, які були розкладені П. Клепатським по категоріям: справи про польські повстання, по мобілізації земельної власності,
викупні, міські, земські, церковно-будівничі документи. Казначейський
архів перебуваючи під наглядом фінвідділу постраждав через те, що
частину паперу було винесено, тобто скоєно злочин, який подавався –
ніби вітром було знято дах приміщення і справи замокали. В подаль-
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шому документи розкрадалися новоствореною міліцією та органами
ЧК тому довелось ліквідовувати архів шляхом відпуску з нього різним
установам паперу, проте Упродком через органи ЧК відібрав у Клепатського ключ і виніс якусь кількість паперу з книгами. Архів Казенної
палати був доручений професору Сташевському, тут містилися цінні
документи та ілюстрації Поділля 1790–1825 рр. який в січні 1921 р.
був пограбований завдяки махінаціям із перевезення справ на фабрику
“Совий Яр” (10 підвід із 30 було викрадено). В приміщенні повітовий
виконком розмістив дрова.
У будинку колишньої консисторії спочатку розташовувалася 1-ша
радянська друкарня, працівники якої двічі проникали до архіву, здираючи із метричних книг палітурки. Пізніше тут розташовувалася міліція,
що скидала справи в одну кімнату, а стелажі забрала під нари. Архів
контрольної палати був пограбований ЧК та робінспекцією; архів військомату знищений його ж працівниками в 1921 р.; архів окружного
суду знаходився в доброму стані під охороною юрвідділу; архів повітового земства розкрадено через зруйнований дах невідомими; архів
з’їзду мирових суддів зберігався в приміщенні без даху; архів духов
ної семінарії знищено студентами сільськогосподарського інституту і
працівниками господар союзу; архів губземства зберігся добре, завдяки
тому, що при ньому був окремий завідуючий”25.
Головархів не був байдужий до кам’янецьких архівів – у 1922 р.
стояло питання перевезення документів (загалом 1000 пудів) до столиці із Кам’янця-Подільського, на що було потрібно 581250 крб.26 У грудні 1922 р. Київська філія Головархіву сповістила Кам’янецьке архівне
управління, що “…описи, копії протоколів та інші документи в справі архівів консисторії та казенної палати отримала… було вирішено
питання повернення Київським бюро істапарату справ та друкованих
видань, з Подільською губполітосвітою в справі перевезення архівних
матеріалів до Вінниці…”27.
У січні 1923 р. Головархів затвердив новим завідувачем КПАУ
професора П. Клименка, який говорив про наступні архівні втрати:
а) знищені невідомо ким документи Переяславської Духовної Консисторії XVIII ст.; справи стосовно селянських повстань XVIII ст., які
зберігалися у Подільській Духовній Консисторії; б) знищені матеріали стосовно соціально-економічного та політичного життя Поділля з
архіву канцелярії губернатора; в) 1921 р. Раднаргосп вивіз 300 пудів
справ без описів на паперову фабрику; г) за часів Керенського продано
900 пудів справ економічного змісту з архіву губернського правління;
д) 1921 р., під час обшуку знищений архів Головного уповноваженого
Уряду УНР; е) Держполітуправлінням вивезені матеріали Міністерства
преси та інформації УНР; є) загинули майже всі документи міжвладдя у
м. Кам’янці-Подільському (1918–1921 рр.). П. Клименко розробив план
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конфіскації архівних документів із крамниць Кам’янець-Подільської
округи. Він самостійно вирішував, які справи знищити і не залишив
списків знищеного. Але, не дивлячись на вкрай складні умови діяльності архіву м. Кам’янця-Подільського, на січень 1923 р. були впорядковані метричні уніатські книги XVIII ст. із архіву духовної консисторії,
виявили знищені документи архівів губернського правління та губернської земської управи, знайшли частину архіву духовної консисторії.
У 1923 р. – першій пол. 1924 р. ще траплялися крадіжки архівних
документів у значних розмірах, наприклад: 10 квітня викрадено 30 пудів
документів із архіву Губернської Консисторії. 28 грудня 1923 р. міліція
повернула архіву 4 пуди віднайдених документів, але вже наступного
дня крадії зламали охоронну печатку архівосховища, забрали замок і
документи. В акті перевірки зафіксовано, що “кількість викрадених архівних справ велика”. 2 березня 1923 р. зникли 100 пудів архівних документів, а 23 вересня – ще 200 пудів. 24 січня 1924 р. було здійснено
ще одну спробу злочинного проникнення до архівосховища28. В 1924 р.
для прередавання до губархіву у Вінниці працівники описали та підготували 714 пудів документів архіву Подільської духовної консисторії29.
Тоді ж виконком перетворив приміщення архіву казенної палати
під склад дров, у приміщенні архіву губернської земської управи було
утворено склад зерна, міліція справи кидала як підстилку для коней в
конюшнях30. Одним із прикладів продажу архівних документів є купівля М. Гусятиндою 100 пудів справ в Кам’янецькому Окрфінвідділі по
ціні 40 крб за пуд. При обстеженні комісії 30 пудів спекулянт продав,
а 69 вдалося врятувати31.
У 1924 р. губернський архів просив Кам’янецьке архівне управління повідомити, скільки потрібно грошей на облаштування центрального
архівосховища, в якому б можна було зібрати всі архівні документи32.
У таких складних умовах архівісти все ж проводили значну роботу. За 4 роки (1922–1926 рр.) управлінням здійснено облік установ колишнього царського уряду м. Кам’янця-Подільського, зменшено темпи
утилізації архівних документів, переміщено до центрального архівосховища документи Ісаковецької митниці, Селянського банку, міської
управи, жандармського управління, дворянського депутатського зібрання, частину документів Подільської духовної консисторії. Справи
пов’язано у в’язки та розкладено на полиці, проведено ремонт будинку
центрального архівосховища, підібрано відповідний штат працівників,
проведено інвентаризацію майна, інспектором окрархіву проведено
огляд архівних установ Кам’янця-Подільського, складено кошториси
для придбання спецодягу для архіваріусів та на утримання 3 робітників згідно з новим штатним розписом, скликано тимчасову експертну
комісію для вирішення утилізації справ, які не підлягали подальшому
зберіганню, упорядковано реєстраційні анкети. Поряд із тим прийня-
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то справи Окружного суду, Кам’янецької чоловічої гімназії, розіслано
архівним установам інструкцію про охорону архівів та необхідні до
них форми описів, ідентифіковано за хронологією та повітах Поділля
метричні книги, передано до музею печатки та штампи установ царського уряду, складено описи до фонду Губернської земської управи33.
Загалом було прийнято документи 24 ліквідованих установ, власними
силами облаштовано 25 стелажів та розміщено на них близько 1000
пуд. справ, що перебували на підлозі, видано довідок: установам – 32,
приватним особам – 13334.
24 червня 1925 р. Подільський губарх теж був ліквідований у
зв’язку з ліквідацією губернії. На території теперішньої Хмельницької
області були утворені три округи: Кам’янець-Подільська, Проскурівська і Шепетівська.
26 лютого 1926 р. Кам’янець-Подільський окрвиконком виніс рішення про закріплення за окружним архівним управлінням двох будинків по вул. Рози Люксембург, 11 і виділив кошти для їх ремонту. Досить
складним для архівного управління був 1928 р. На діяльності вкрай негативно позначилися значні протиріччя у взаємодії владних структур у
центрі та на місцях. Обсяг робіт та обов’язки архівістів збільшувалися
з геометричною прогресією. Стан використання, комплектування і збереженості документів досяг критичного моменту35.
Під сховища було зайнято будинок по вул. Р. Люксембург, будинок Окрсуду та приміщення окрвиконкому загальною площею 1264 м2.
Перше приміщення було перевантажене, вогке, існувала загроза обвалу. Окрсуд претендував на приміщення, яке займало архівне управління, тому була потреба у нових площах. Не виділялися кошти на монтаж
нових стелажів, придбання вогнегасників та встановлення телефону.
Штат архіву налічував 2 особи, в той час як за нормами мало бути
8 працівників. Зменшувалося й фінансування: у 1926–1927 рр. воно
становило 3950 крб, у 1927–1928 рр. – 3424 крб, у 1928–1929 рр. –
3624 крб. Негативно позначилася на діяльності управління плинність
керівних кадрів. Впродовж 1930–1931 рр. його очолювали О. Дукачов
(листопад 1928 р. – травень 1930 р.), О. Олександрів (травень–вересень
1930 р.), Ю. Ласко (жовтень 1930 р. – жовтень 1931 р.), М. Скобелів
(жовтень–грудень 1931 р.), І. Марківський (з грудня 1930 р.). У березні
1931 р. уперше ввели посаду завідувача партсекції (з березня до вересня її обіймав Марцинський, з вересня – С. Журбицький)36.
Постановою ЦВК і РНК СРСР від 23 липня 1930 р. та ВУЦВК і
РНК УРСР від 2 вересня 1930 р. на території Української РСР округи
були ліквідовані, в результаті чого був здійснений перехід до двоступеневої системи управління.
Колишні окружні центри підпорядковувалися відповідним райвиконкомам. На території УРСР замість 40 окрархівів було утворено 28
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місцевих архівних управлінь, на які покладалися обов’язки прийняти
на зберігання всі документи колишніх окружних, міських і районних
організацій. При всіх райвиконкомах були утворені резервні районні
архівосховища, які комплектувалися документами установ району. Завідувач районного резервного архівосховища одночасно виконував і
обов’язки районного інспектора. Постановою секретаріату ВУЦВК від
10 листопада 1931 р. місцеві архівні управління були реорганізовані в
державні історичні архіви як наукові архівні установи.
Зі звіту про роботу Кам’янець-Подільського державного історичного архіву за 1931 р. дізнаємося, що “у зв’язку з відсутністю архівіста та
відрядження РПК завідуючого Ю. Ласко, функціонування архіву припинилося і канцелярія була зачинена біля 5 місяців”37, а також, що із
40 т. запланованих до утилізації архівних документів виконано лише
2 т.
У березні 1932 р. було утворено Вінницьке обласне архівне управління, на яке покладалося керівництво Вінницьким обласним історичним архівом, Проскурівським, Кам’янець-Подільським, Бердичівським,
Уманським державними історичними архівами та рай- і міськдержархівами.
Штат Кам’янець-Подільського державного історичного архіву в
1932 р. було затверджено в кількості 10 чоловік, а річний кошторис
становив 19550 крб. 15 липня 1932 р. вийшла постанова ЦАУ “Про
порядок концентрації архівних матеріалів з міських та районних архівів до обласних Державних історичних архівів УСРР”. До Кам’янецьПодільського державного історичного архіву передавали свої документи Дунаєвецький, Затонський, Кам’янець-Подільський, Новоушицький,
Орининський, Смотрицький, Солобковецький, Староушицький, Чемеровецький; до Проскурівського – Антонінський. Михайлівський, Городоцький, Деражнянський, Меджибізький, Тинівський, Юринецький,
Проскурівський, Грицівський, Летичівський, Старокостянтинівський,
Теофіпольський, Ярмолинецький; до Бердичівського – Бердичівський,
Заславський, Козятинський, Любарський, Ляхівецький, Махнівський,
Плисківський, Погребищенський, Полонський, Славутський, Уланівський, Чуднівський, Шепетівський, Янушпільский, райдержархіви Вінницької області і Андрушівський та Ружичнянський райдержархіви
Київської області.
Таким чином, на середину 1932 р. завершилася нова адміністративно-територіальна реформа, сформувалася нова структура влади, у т. ч.
й архівна. У м. Кам’янці-Подільському існував і міський архів, який
знаходився в помешканні історичного архіву і “перехід з однієї кімнати в іншу значно відбивався на роботі” – йдеться в акті Кам’янецьПодільського міського архіву від 31 серпня 1935 р. На підставі цього
акту у 1935 р. упорядковано та прийнято на зберігання документи 17
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установ та організацій, у т. ч. 2 колгоспи та 2 сільради. Актом засвідчено, що документи, прийняті на зберігання в архів, не відповідали архівним стандартам, наприклад: в’язки були менші, ніж 25 см і неправильно перев’язані, документи неправильно підшиті тощо. Це говорить про
те, що архів не проводив відповідний інструктаж щодо упорядкування
справ сільрад та колгоспів з метою подальшого передавання їх до архіву. За перше півріччя 1935 р. було обстежено і проінструктовано 42
установи і організації, у т. ч. 9 колгоспів, 8 сільрад. Інструктаж в основному проводився по міських установах, а для сільрад не було підготовлено інструкції про порядок підготовки та здавання справ до архіву,
не розглядалося це питання на численних нарадах при міськраді і не
була використана можливість інструктажу по телефону. Не використаний досвід і можливий інструктаж у цій справі історичного архіву, який
допоміг би налагодити роботу. У міському архіві не знали, скільки є
установ у м. Кам’янці та його околицях, які повинні здавати документи на зберігання до архіву. Документи, що знаходилися на зберіганні,
обліковувалися не за тими формами, за якими необхідно обліковувати
архівні документи, тобто був відсутній інвентарний облік архіву38.
Проскурівському окружному архівному управлінні підпорядковувалися 11 районних та міський архіви. Північні райони області обслуговувало Шепетівське окружне архівне управління зі штатом із трьох
працівників. Установа певний час існувала лише на папері. Пізніше,
після клопотання, виділили кімнату канцелярії. На місцях йому підпорядковувалися 12 районних архівів. Кам’янець-Подільський державний історичний архів у 1938 р. був перейменований на Кам’янецьПодільський обласний державний історичний архів.
Згідно з листом Центрального архівного управління від 7 січня
1939 р. обласне архівне управління і підвідомчі йому державні архіви
були підпорядковані обласному управлінню НКВС. Перед евакуацією
працівники НКВС отримали наказ підготувати найцінніші документи
секретного фонду до вивезення, а всі інші, що зберігалися в архівах,
спалити протягом 24 год. Однак через драматичність подій – швидкий
наступ нацистів та брак часу виконати наказ вдалося частково. Так, із 39
районних архівних установ органи НКВС спалили документи у Грицівському (кількість не встановлена), Волочиському (100 фондів, 50 тис.
од. зб.), Вовковинецькому (55 фондів, 15 тис. од. зб.), Віньковецькому
(50 фондів, 10 тис. од. зб.), Берездівському (50 фондів, 15 тис. од. зб.),
Базалійському (80 фондів, 12 тис. од. зб.), Антонінському (відомості
відсутні), Шепетівському (відомості відсутні), Чорноострівському (65
фондів, 8 тис. 75 од. зб.), Чемеровецькому (відомості відсутні), Фельштинському (60 фондів, 12 тис. од. зб.), Старокостянтинівському (55
фондів, 15 тис. од. зб.), Солобковецькому, Орининському (78 фондів,
60 тис. од. зб.), Меджибізькому (100 фондів, 25 тис. од. зб.), Летичів-
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ському (30 фондів, 10 тис. од. зб.), Ізяславському (85 фондів, 30 тис.
од. зб.) районах39.
Для евакуації в тил Кам’янець-Подільський обласний архів підготував 438 ящиків унікальних документів, але вивезти їх не встиг. В
архіві знаходилися документи губернських окружних, обласних установ Поділля, а також міських, повітових і районних. В основному – це
документи XIX ст. – 30-х років XX ст.40 Вивезли лише документи облвиконкому: обласної планової комісії, облстатуправління, управління
місцевої промисловості, комітету фізкультури і спорту, обласних відділів торгівлі, соціального забезпечення і шляхів. Взагалі вдалося евакуювати частково лише два архіви: Кам’янець-Подільський обласний
архів (743 фонди, 949045 од. зб.) та Проскурівський історичний (246
фондів, 1248214 од. зб.)41.
Документи цих архівів врятували в короткі терміни через те, що в
1939 р. вони, відповідно до урядових розпоряджень, мали бути евакуйовані в тилові області (м. Харків), про що свідчить доповідна записка
заступника начальника УНКВС в Кам’янець-Подільській області лейтенанта держбезпеки Мордовця42. Тож станом на 8 липня 1939 р. документи було упаковано в 12 тис. ящиків. Після приєднання Західної
України до складу УРСР розпорядженням Головного архівного управління НКВС СРСР від 29 листопада 1939 р. документи планувалося
розпакувати та повернути на стелажі. Ймовірно, ця робота була виконана не в повному обсязі.
Таким чином, міжвоєнний період в історії збереження архівної
спадщини на Поділлі був надзвичайно важким: багато цінних документів було втрачено назавжди, архіви не охоронялися, розкрадалися, документи знаходилися в різних приміщеннях міста, були не обліковані,
здебільшого перебували у незадовільному стані. Значна частина цінних
документів продавалася спекулянтами. З адміністративними змінами
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ДОЛЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
В 2014-2015 РОКАХ: ВИКЛИКИ ЧАСУ
Охарактеризовано стан архівної справи в Донецькій області (на під
контрольній органам державної влади України та на тимчасово окупованій
територіях) у 2014–2015 рр.; висвітлено роботу Державного архіву Донецької
області та проблеми, які виникли з переведенням його до м. Костянтинівки.
Ключові слова: Державний архів Донецької області; трудові архіви; архівні фонди; документи; зона проведення АТО; м. Донецьк; тимчасово окупована територія.

3 жовтня 2016 р. Сьома година ранку. Як завжди, йду на роботу.
День обіцяє бути теплим. Сонячні промінчики лягають на землю, проходячи скрізь ще зелене листя дерев. Тихо навкруги, ані душі. Тільки
птахи голосно та безтурботно співають свої вранішні пісні. Раптом у
цю тишу увірвався звук вибуху – потужний і зловісний. Він аж ніяк не
вписувався у стан спокою та краси, якою я милувалася кілька хвилин
тому назад. Війна! Так, вона знову нагадала про себе. Бо Костянтинівка, куди переїхали 6 працівників Державного архіву Донецької області
з окупованого Донецька – прифронтове місто. Життя у ньому тече відносно спокійно, але такі нагадування не рідкість. І цей вибух повертає
до реалій сьогодення.
Два роки архівісти Донецької області живуть у надзвичайних умовах: частина з нас знаходиться у фронтовій або прифронтовій зонах,
частина – у віддалених від воєнних подій містах та районах. Але всі
ми живемо в зоні проведення АТО (антитерористичної операції). У нас
зовсім інше життя, ніж у архівістів інших областей. Щодня ми долаємо
перешкоди та випробування, шукаємо нові форми організації роботи в
умовах тимчасового переселення на територію, підконтрольну Україні.
Все почалося у 2014 р. Цей рік увійшов в історію архівної системи
нашої області як час початку активних воєнних дій в Донбасі та докорінних змін у роботі архівів, які, на превеликий жаль, не закінчилися
дотепер.
З початку року установи, організації, підприємства області ще працювали у звичайному режимі. Але життя довкола почало стрімко змінюватися, виходячи за рамки звичайного. Навесні 2014 р. у населених
* Буценко Надія Дмитрівна – директор Державного архіву Донецької
області (2004–2015 рр.).
© Н. Д. Буценко, 2016
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пунктах області стали проходити зібрання та мітинги, все частіше влаштовувалися масові безпорядки. Почалися захоплення адміністративних будівель, заміна українських прапорів на прапори Російської Федерації. З’явилися невідомі до того часу слова “Новоросія”, “Донецька
Народна Республіка” (“ДНР”). Зростав градус соціального напруження
в регіоні.
Тривожний дзвінок пролунав 6 квітня 2014 р. після третього, остаточного захоплення адміністративного будинку Донецької обласної
ради та обласної державної адміністрації. Незабаром керівництво обл
держадміністрації, частина обласних та територіальних установ виїхали до м. Маріуполя. Частина працівників облдержадміністрації та
структурних підрозділів, втративши свої робочі місця, продовжували
працювати в інших установах Донецька.
З квітня пройшла хвиля захоплення міст Слов’янська, Краматорська, Сніжного, Торезу та ін. населених пунктів області. У життя пересічних громадян увійшло щось незвичне і загрозливе – велика кількість
озброєних людей та військової техніки, які безперешкодно пересувалися по області. Ми вперше почули страшні звуки обстрілів, відчули на
собі наслідки відключення світла, газу, побачили телесюжети про зруйновані будинки та жертви серед мирного населення. 26 травня розпочалася битва за Донецьке летовище. В той день потужні звуки вибухів
лунали по всьому Донецьку та найближчих до нього населених пунктах. Наше мирне життя поступово відходило в минуле. А усвідомлення
того, що відбувається навкруги, у людей ще не було.
Випробування того часу не обминули й архівну систему області.
Ці дні стали лакмусовим папірцем для багатьох із нас на гідність та
людські чесноти. Перший квартал 2014 р. архівна система області працювала майже у звичайному режимі. Але вже тоді ставало дедалі проблемніше проводити заходи, пов’язані з виїздом за межі м. Донецька.
Захоплення влади представниками незаконних озброєних формувань у містах та районах регіону привело до зайняття будівель архівів
та ротації архівних кадрів, і, відповідно, до змін у роботі наших архівів.
Їхні функції були зведені, в основному, до виконання запитів громадян
та юридичних осіб. Хоча і це з часом ставало дедалі складніше робити.
Наведу один приклад: після захоплення Слов’янської міської ради наші
колеги не завжди могли потрапити на свої робочі місця. Комп’ютерна
техніка архіву була одразу вивезена, що створювало проблеми з друкуванням підготовлених довідок. Архівісти перестали отримувати заробітну платню. Але, попри все, вони продовжували працювати, хоч і в
неповному складі. Ми підтримували їх, як могли: фінансово, морально,
переживали за їхнє життя. Відтоді ми зазнали перших втрат. Під час
обстрілу міста у керівника трудового архіву Слов’янської міської ради
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стався серцевий напад, але швидка допомога не змогла приїхати. Це
був перша, але не єдина втрата.
З травня загострення суспільно-політичної ситуації у місті призвело до змін у роботі держархіву області. Керівництво облдержадміністрації щодня визначало режим роботи архіву на наступний день: ми
працювали або на робочих містах, або вдома. Це залежало від загального стану у місті та наявності відносно безпечних умов для роботи в архіві. Хоча, хто міг достовірно прорахувати ступінь безпеки для людей?
Вранці, в один із таких відносно “спокійних” днів я йшла на роботу і
вже була поблизу архіву. Аж раптом почула звуки стрільби десь неподалік. Я розгубилася, бо не знала, де саме стріляють. І чи можна мені
йти далі? Потім наважилася продовжити свій шлях, незважаючи на те,
як страшенно билося серце. З того часу кожен день приносив неочікувані “сюрпризи”. Не один раз довелося організовувати евакуацію колективу з корпусів архіву під час захоплення сусідніх будинків. Багато
тривожних хвилин ми пережили під час вибухів та пострілів неподалік
архіву. На власні очі бачили страшне видовище розстріляної маршрутки, яка залишилася після нічного бою на газоні перед архівом. Війна
поступово, але невпинно входила в наше життя.
На початку липня до Донецька перемістилися бойовики із
Слов’янська та інших міст. Це стало часом визволення частини окупованих міст області, але Донецьк опинився в окупації. Велика кількість
воєнної техніки та кілька тисяч озброєних людей заполонили місто.
4 липня 2014 р. корпус № 2 архіву був захоплений озброєними людьми.
В заручниках опинилися 7 працівників архіву. Завдяки злагодженим
діям керівництва Укрдержархіву та облдержадміністрації у той день
вдалося домогтися, щоб нападники покинули архів. Працівники архіву
були звільнені.
Постійні обстріли міста, скорочений режим роботи міського транспорту стали причиною того, що в липні облдержадміністрація прийняла
рішення відправити людей у відпустки: щорічні, додаткові, безоплатні
на невизначений термін. Більшість архівістів скористалися такою можливістю, щоб вивезти дітей та самим виїхати у безпечніші місця. Після
цього в архіві нас залишилося менше 20%. Тому були виділені напрями
в роботі, за якими архів міг працювати в таких умовах. Ми припинили
роботу читальних залів, але до останнього часу вели прийом громадян,
виконували запити, бо потік відвідувачів суттєво не зменшився.
За 11 місяців 2014 р. архівом виконано 2197 запитів, підготовлено
8 виставок, 5 радіопередач, 3 публікації у пресі, взято участь у підготовці 3-х телесюжетів з історії м. Донецька та до ювілейних дат, проведено відкритий урок для старшокласників ЗОШ № 95 м. Донецька. Ми
займалися ремонтом та реставрацією документів фонду “Слов’янський
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повітовий військовий комісаріат, м. Слов’янськ Слов’янського повіту
Донецької губернії” (Ф. Р-1142), перевірянням наявності справ у фондах архіву. За цей час перевірено 39765 од. зб. Проводили роботу з
удосконалення науково-довідкового апарату, описували відеодокументи, передані Донецькою державною обласною телерадіокомпанією. А
ще нам доводилося вирішували питання усунення пошкоджень, які
зазнавали корпуси архіву під час вибухів у місті. Наведу лише один
приклад: 20 жовтня 2014 р., під час потужного вибуху в Донецьку, зазнали пошкоджень одразу два будинки архіву: пошкоджено вікна в
архівосховищах та робочих кімнатах, на центральних сходах корпусу
№ 1. Протягом трьох днів (21–23 жовтня) пошкодження ліквідовано
власними силами за допомогою підручних матеріалів, які були на той
час в архіві. Придбати необхідні матеріали або заключити договір на
проведення ремонтних робіт ми не могли, бо казначейство з липня припинило оплату всіх рахунків архіву.
Можна по-різному ставитися до виконаних планових показників
архіву за 2014 р., але на все життя запам’яталися ті умови, в яких ми
працювали. У ці важкі часи люди гідно виконували свій професійний
обов’язок, незважаючи на те, що з липня держава припинила виплачувати заробітну платню. Забігаючи наперед, скажу, що заборгованість із
зарплатні погасили лише у першому кварталі 2015 р. Тому я впевнена,
що ці відсотки, помножені на нестабільність в регіоні, на війну, яка вже
йшла в області – це приклад відданості архівістів справі державної ваги.
Разом із змінами у діяльності держархіву області, відбувалися зміни і в роботі архівних установ низової ланки. Після захоплення адміністративних будівель та зміни керівництва в містах і районах області,
відбувалися кадрові зміни і в архівних відділах міських рад та райдержадміністрацій. Однією з перших до нас дійшла інформація про звільнення начальника архівного відділу Сніжнянської міської ради. Почався процес ротації кадрів. Частину архівістів звільнили, решту залишили
працювати, декого навіть без оплати. В деяких архівах на керівні посади призначили нових людей, зовсім не обізнаних з архівною справою.
Поступово держархів області втрачав контакти з колегами.
Відсутність зв’язку та можливості передавання документів до
держархіву області, кадрові зміни – все це порушило звичайний ритм
роботи архівних установ області. Відтепер не кожен день та не кожен
архів працював стабільно. А ми не завжди мали достовірну інформацію
про ці зміни, бо працівникам архівів було заборонено передавати будьякі відомості держархіву області. Одним із прикладів є лист виконкому
м. Харцизька т. зв. “ДНР” з відмовою надавати нам інформацію.
Навіть на адресу нашого архіву почали приходити листи із зверненням як до “Архіву ДНР”.
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Восени робота архівів низової ланки стала майже безконтрольною,
бо архівна система області була фактично розділена навпіл. На території, підконтрольній т. зв. “ДНР”, залишилися 24 архівні установи:
– 12 архівних відділів: Горлівської, Докучаєвської, Донецької, Єнакієвської, Жданівської, Кіровської, Макіївської, Сніжнянської, Торезької, Харцизької, Шахтарської, Ясинуватської міських рад. У лютому
2015 р., після т. зв. “Дебальцевського котла”, на окупованій території
залишився архівний відділ Дебальцевської міської ради;
– 6 архівних відділів: Амвросіївської, Новоазовської, Старобешівської, Тельманівської, Шахтарської, Ясинуватської райдержадміністрацій;
– 6 трудових архівів: Амвросіївської, Макіївської міських рад; Новоазовської, Старобешівської, Тельманівської, Ясинуватської районних
рад.
На початку 2015 р. нам вдалося неофіційно отримати інформацію
про роботу архівів, які опинилися на окупованій території. На той час
змінено статус та назву 10 архівних установ, які увійшли до структури
створених на місцях адміністрацій т. зв. “ДНР”, а саме:
– архівні відділи адміністрації “ДНР” міст Горлівки, Докучаєвська,
Донецька, Макіївки, Тореза, Харцизька, Старобешівського району;
– комунальна установа “Макіївський міський архів” адміністрації
“ДНР” міста Макіївки;
– трудовий архів адміністрації “ДНР” Старобешівського району;
– трудовий архів Ясинуватської міжрайонної адміністрації “ДНР”.
Не визначено статус 5 архівних установ міст Єнакієвого, Сніжного,
Шахтарська, Ясинуватої, Шахтарського району. Працівники цих архівів працювали як волонтери.
Ми не отримали інформацію про стан та роботу 7 архівних відділів
(Кіровської міської ради; Амвросіївської, Новоазовської, Тельманівської райдержадміністрацій; трудових архівів Амвросіївської міської
ради, Новоазовської, Тельманівської районних рад).
Крім того, нам стало відомо, що приміщення 5 архівних установ зазнали пошкоджень. Під час бойових дій частково вибито вікна в архівних відділах міст Горлівки, Донецька, Ясинуватої, Старобешівського та
Ясинуватського районів.
Відомості про втрати архівних документів у фондах архівних відділів (на той час) були відсутні. Але в результаті воєнних дій зазнали втрат документи 3 архівних підрозділів установ та підприємств: ДП
“Шахтарськантрацит”, Управління пенсійного фонду м. Шахтарська,
шахти “Єнакієвської”. Постраждали документи Вуглегірської міської
ради, Булавинської та Ольховатської селищних рад (м. Єнакієве), Ясинуватської міської ради, Моспинської селищної ради (м. Донецьк), рудоуправління м. Комсомольська Старобешівського району.
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Архіви в основному виконували запити соціально-правового характеру. Довідки оформлювалися на бланках адміністрацій “ДНР” та
завірялися печаткою “ДНР” в архівах міст Горлівки, Докучаєвська,
Єнакієвого, Ясинуватої, Старобешівського району, трудових архівів
м. Макіївки та Старобешівського і Ясинуватського районів. На бланках
міської ради продовжували оформлюватися довідки в архіві м. Шахтарська та завірятися печаткою загального відділу міської ради. На бланках архівних установ України оформлювалися та завірялися печаткою
архівного відділу довідки, виконані архівами міст Донецька, Сніжного,
Тореза, Харцизька, Шахтарського району.
Декілька архівів розпочали роботу зі складання нових списків установ для комплектування архівів, підготовку до передавання в архіви
документів міських та районних рад, райдержадміністрацій по 2014 р.
включно. Наприклад, архівний відділ адміністрації “ДНР” м. Харцизька прийняв документи міської ради та адміністрації “ДНР” по 2014 р.
включно.
Але на цьому випробування для архівної системи області не закінчилися. Найгірше нас чекало попереду. 7 листопада 2014 р. вийшла
постанова Кабінету Міністрів України № 595 “Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та
надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям
Донецької та Луганської областей”, яка докорінним образом змінила
роботу держархіву області. Перед архівістами постало дуже складне
питання: прийняти рішення про переміщення на територію, підконт
рольну Україні. Для нас це теж означало покинути свої домівки, залишити або вивезти дітей, близьких та рідних, повністю змінити звичайний уклад життя. Але тоді всі зміни, які тягнуло за собою виконання
постанови, ми не могли передбачити. Спочатку ще були сподівання,
що архівісти зможуть працювати “вахтовим методом”, бо без переміщення фондів архіву неможливо виконувати всі завдання та функції.
З документів відомо, що за часів Другої світової війни фонди архіву були “покинуті” напризволяще. Втрати документів за часи окупації Сталінської області сягнули 1,5 млн справ. Тому важко було навіть
припустити, що у XXІ ст. доля фондів Державного архіву Донецької
області може повторитися. У зв’язку з ускладненням ситуації у м. Донецьку, починаючи з травня 2014 р., я неодноразово зверталася до обл
держадміністрації та Державної архівної служби України щодо вирішення питання вивезення документів держархіву області у безпечне
місце. Забігаючи наперед, хочу сказати, що, незважаючи на численні
звернення керівництва Укрдержархіву до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, тільки 1 грудня 2014 р. вийшло
доручення Прем’єр-міністра України № 1875/2/1-14 “Про вивезення
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документів архівних установ”. Після розгляду доручення центральними органами виконавчої влади Укрдержархів 8 грудня 2014 р. отримав відповідь. Загальний висновок був такий: “За інформацією штабу
Антитерористичного центру при Службі безпеки України на сьогодні
міста Донецьк та Луганськ знаходяться під контролем представників
незаконних військових формувань, якими вчиняються численні терори
стичні акти, пов’язані із захопленням заручників, державних, громадських будівель, блокуванням і пошкодженням об’єктів транспортної
системи, у зв’язку з чим неможливо забезпечити евакуацію документів
Національного архівного фонду із зазначених міст”. Дійсно, на той час
вивозити документи НАФ було надто пізно.
На початку 2014 р. в архівних установах області зберігалося
2747,0 тис. од. зб. документів. З них: 2278,0 тис. од. зб. документів
НАФ (83%) та 469,0 тис. од. зб. документів із кадрових питань для соціального захисту громадян (17%).
Ми обрахували кількісні параметри документів НАФ та документів
соціального характеру, які знаходяться на підконтрольній Україні території (15%), та які опинилися на тимчасово окупованій території (85%):
Документи НАФ, що знаходяться на
підконтрольній Україні території –
160,0 тис. од. зб. (7%)

Документи НАФ, що опинилися на
тимчасово окупованій території –
2118,0 тис. од. зб. (93%)

Державний архів області –
0,0 тис. од. зб.

Державний архів області –
1970,0 тис. од. зб.

Архівні установи
райдержадміністрацій –
85,0 тис. од. зб.

Архівні установи
райдержадміністрацій –
44,0 тис. од. зб.

Архівні установи міських рад –
75,0 тис. од. зб.

Архівні установи міських рад –
104,0 тис. од. зб.

Документи з кадрових питань, що
знаходяться на підконтрольній
Україні території (соціальний захист
громадян) – 249,0 тис. (53%)

Документи з кадрових питань, що
опинилися на тимчасово окупованій
території (соціальний захист
громадян) – 220,0 тис. (47%)

Державний архів області / документи
з кадрових питань не приймав

Державний архів області – документи
з кадрових питань не приймав

Архівні установи
райдержадміністрацій –
139,0 тис. од. зб.

Архівні установи
райдержадміністрацій –
123,0 тис. од. зб.

Архівні установи міських рад –
110,0 тис. од. зб.

Архівні установи міських рад –
97,0 тис. од. зб.
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З 1 грудня 2014 р. держархів області відновив свою роботу на території, підконтрольній органам державної влади України. Для 6 працівників архіву, які переїхали у м. Костянтинівку, життя поділилося на
“до” та “після”. З чого архівістам прийшлося починати? З прийняття
рішення про переїзд в нікуди! Туди, де тебе ніхто не чекав! Де був
відсутній механізм відновлення роботи переміщених установ! Де не
було створено жодних умов ані для роботи архіву, ані для людей, які
отримали тільки статус “тимчасово переселених осіб”. 8 грудня 2014 р.
наказом директора було призупинено діяльність держархіву області у
м. Донецьку.
Після переміщення держархіву області загалом ситуацію можна
охарактеризувати таким чином:
– будинків або пристосованих приміщень для організації та роботи
держархіву області не було;
– архівні документи, електронні бази даних, оцифровані документи, облікові документи, все залишилося у 2-х будинках держархіву області в м. Донецьку та архівних установах, що опинилися на окупованій території;
– не вдалося вивезти обладнання, меблі, комп’ютерну техніку тощо;
– із загальної кількості працівників держархіву області (58 осіб) у
м. Костянтинівку переїхало тільки 6.
На новому місці робота архіву йшла паралельно у напрямах:
– проведення організаційних заходів зі створення умов праці для
працівників архіву, переосмислення своїх можливостей та пошук нових
форм роботи в умовах проведення АТО на території Донецької області;
– налагодження зв’язків із переміщеними установами обласного
підпорядкування та територіальними установами центральних органів
виконавчої влади, надання їм методичної допомоги в організації діловодства після переміщення на підконтрольну Україні територію.
Станом на 1 січня 2015 р. до мережі архівних установ області, які
знаходяться на підконтрольній Україні території, входило 42 архіви: а
саме – Державний архів Донецької області, 15 архівних відділів міських рад, 14 архівних відділів райдержадміністрацій, 12 трудових архівів районних рад.
У січні 2015 р., після “Дебальцевського котла”, архівний відділ Дебальцевської міської ради та його документи залишилися на окупованій
території. У травні архівний відділ Ясинуватської райдержадміністрації
номінально відновив роботу у с. Очеретиному Ясинуватського району.
Фактично посада начальника архівного відділу залишається вакантною
дотепер. Документи залишилися в архівосховищі у м. Ясинуватій, яке
знаходиться на тимчасово окупованій території.
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У червні 2015 р. архівний відділ Мар’їнської райдержадміністрації
та трудовий архів Мар’їнської районної ради переміщено до м. Курахового, бо м. Мар’їнка знаходиться у фронтовій зоні. Фонди трудового архіву перевезено на 95%, з архівного відділу перевезено 2 фонди:
районної держадміністрації та районної ради. Архівісти працюють у
Кураховому та, якщо дозволяють обставини, у Мар’їнці.
У найгарячішій точці області знаходиться архівний відділ Авдіївської міської ради, який не припиняє свою роботу. Незважаючи на те,
що будинок дитячого садочка, в якому розташований архів, вже не
одноразово страждав під час обстрілів, архівні фонди не зазнали ушкоджень. Місцева влада оперативно вирішує питання усунення наслідків
обстрілів.
Під час захоплення будинків Маріупольської та Покровської міських рад сталися пожежі, що призвели до втрати архівних документів та
документів поточного діловодства міськвиконкомів, їхніх структурних
підрозділів та інших установ.
За цих умов нашим першочерговим завданням став пошук приміщення для роботи працівників держархіву області. Вирішення цієї проблеми лягло на мої плечі. Керівництво Костянтинівської райдержадміністрації та районної ради з розумінням поставилося до ситуації, в якій
ми опинилися. Вони запропонували нам 2 кімнати в адміністративному
будинку райдержадміністрації. Так ми опинилися у м. Костянтинівці,
де й почали відновлювати роботу архіву. Але жодних умов для праці не
було. За двома столами працювало 6 людей. Ми не мали комп’ютерів,
телефонів, доступу до мережі Інтернет, документів, навіть канцелярських приладів тощо. Цей перелік можна продовжувати довго. І знову
допомогу надала райдержадміністрація. Нам дали у тимчасове користування один ноутбук. Троє архівістів працювали на власних ноутбуках.
У методичному кабінеті архівного відділу Краматорської ради та на їхньому комп’ютері став працювати наш бухгалтер. Згодом ми встановили стаціонарні телефони, провели Інтернет. Отримали в довгострокове
користування 7 ноутбуків. Наприкінці 2015 р. архіву, як структурному
підрозділу облдержадміністрації, виділено фінансування, що уможливило придбання комп’ютерної техніки та меблів.
Ми продовжували пошук приміщень. Згодом ми знайшли та взяли в
оренду 9 робочих кімнат для працівників. Перешкодою роботі є те, що
вони знаходяться не тільки в різних приміщеннях, але й в різних місцях. Ми здійснюємо пошук приміщення під архівосховища. За 2 роки
оглянуто понад 50 приміщень. Розуміючи, що знайти таке приміщення
та профінансувати його обладнання – це робота, яка дорого коштує,
архівом було підготовлено проект вимог для будівництва нового при-
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міщення, бо ступінь завантаження архівосховищ в Донецьку складала
97%. Будівництво корпусу архіву дозволить вирішити питання “вільних архівних полиць” в області на найближчі 50 років, створити додаткові робочі місця для людей, що дуже важливо на теперішній час.
Ми поступово заповнюємо вакансії. В архіві працюють вже 18 осіб.
Протягом 2015 р. нам вдалося відновити роботу відділів: організації
та координації архівної справи; формування НАФ та діловодства; використання інформації документів; секторів: економіки та фінансового
забезпечення; документообігу, кадрової та юридичної служб. Не працюють відділи: забезпечення збереженості документів; обліку та довідкового апарату; фізичного збереження документів і інформаційно-пошукових систем; адміністративно-господарський.
Ми запропонували внести зміни у ведення обліку документів у держархіві області з урахуванням відсутності облікових документів та неможливості продовження їх ведення.
Відсутність документів НАФ суттєво змінила можливості використання інформації. На 2015 р. планувалось розглянути 800 запитів (без
урахування тематики) та 200 звернень громадян. Інші види робіт у таких умовах неможливо було передбачити. Протягом року надійшло 335
запитів, на які надано роз’яснення щодо неможливості їх виконання у
зв’язку з відсутністю документів.
Основна маса запитів носить тематичний та соціальний характер
(про стаж та заробітну плату, народження, шлюб, смерть, розлучення,
пошук місцезнаходження підприємств; місцезнаходження документів з
особового складу ліквідованих підприємств).
Більшість запитів стосується питань можливості отримання довідок з архівних установ, що знаходяться на окупованій території; їх достовірності, бо довідки видаються на бланках установ “ДНР” та з їх
печатками; пошуку адреси підприємств, установ, які виїхали з окупованої території.
Протягом року на особистому прийомі розглянуто 126 звернень
громадян. Низька кількість відвідувачів архіву пов’язана з труднощами
переміщення громадян по території області у зв’язку з проведенням
АТО, запровадженням пропускного режиму та поступовим ускладненням механізму перетину людьми лінії розмежування між підконтрольною Україні та тимчасово окупованою територіями, зростанням оплати
за проїзд у транспорті тощо. Тому пріоритетним напрямом стало надання консультацій юридичним особам та громадянам за допомогою
електронної пошти та телефоном. Протягом року надано 1097 консультацій, у т. ч.: 372 – електронною поштою, 725 – телефоном.
На виконання заходів щодо відзначення знаменних подій в Україні
держархів області підготував 3 виставки: до 70-ї річниці завершення
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Другої світової війни; “Сила нескорених” до Дня захисника України;
“Голодомори в Донецькій області в 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947
роках”.
Розпочато роботу над підготовкою першого тому “Збірника листівок” (в електронному вигляді), до якого увійшло 370 листівок, датованих 4 лютим 1796 р. – 22 грудня 1917 р. З 2014 р. у режимі online ведеться збір інформації про події в Донбасі за матеріалами сайту
м. Донецька “62.ua”.
Суттєво змінилися умови роботи ЕПК держархіву області. У
2015 р. тільки 2 спеціалісти архіву мали досвід роботи у цьому напрямку. Питання організації роботи ЕПК держархіву області вирішено нетрадиційним способом. Ідея полягала в тому, щоб включити до складу
ЕПК досвідчених працівників архівних відділів райдержадміністрацій
та міських рад. Територія області умовно була поділена на 4 частини.
Всі територіальні та обласні установи, частина архівних відділів області направляли роботи безпосередньо до ЕПК держархіву області. Роботи решти архівних установ розподілялися безпосередньо серед членів
ЕПК – керівників архівних відділів Добропільської, Першотравневої
та Слов’янської райдержадміністраціями за територіальною приналежністю. За 2015 р. ЕПК держархіву області погоджено 16 номенклатур
справ, 5 інструкцій з діловодства, 26 положень про ЕК, 11 положень
про архівні підрозділи.
Протягом 2014–2015 рр. частина підприємств, організацій, установ обласного підпорядкування перемістилася на територію Донецької
області, підконтрольну Україні. Їхні приміщення у м. Донецьку були
захоплені незаконними озброєними формуваннями, внаслідок чого
значна кількість організаційно-розпорядчої та архівної документації
залишилася в приміщеннях установ.
У 2015 р. держархівом області проведено аналіз стану організації
діловодства в нових умовах та кількості документів, які установам
вдалося вивезти. Отримані дані свідчать про те, що майже 100% документів залишилися на тимчасово окупованій території. Їх доля невідома, крім чуток про вивезення вантажівками документів із будівлі
облдержадміністрації. Відомості про їх кількість і що саме знищено – відсутні. Серед юридичних осіб, які провели інвентаризацію,
16 установ не вивезли жодного документа, 20 установ вивезли 5587
документів. Слід зазначити, що значну кількість вивезених документів складають особові справи (1379) та трудові книжки (1050) працівників.
Працівниками відділу формування НАФ та діловодства проводиться робота з пошуку установ – джерел комплектування держархіву об-
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ласті, уточнення їх місцезнаходження, встановлення контактних даних.
За 2015 р. виявлено та встановлено зв’язки з 59 установами обласного
підпорядкування, які включені до списку № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ держархіву області.
Враховуючи суттєві кадрові зміни у переміщених установах, питання надання консультацій та практичної допомоги установам в організації діловодства стало головним завданням архівістів. У травні
2015 р. держархів області провів перший семінар із структурними підрозділами облдержадміністрації “Організація роботи архівних підрозділів установ обласного підпорядкування після переміщення на територію, підконтрольну Україні”.
Розповідь про долю архівних установ області можна продовжувати
без кінця. Але я не ставила собі мету скласти повну характеристику
роботи архіву до і після переміщення, та відтворити картину того, що
ми пережили.
У складних умовах, із сумом і тривогою за рідних і близьких, ми
долаємо перешкоди та продовжуємо працювати на благо архівної си
стеми області та України в цілому. І понад усе ми щодня чекаємо та
прагнемо почути найбажаніші у світі для нас слова: повертайтесь додому, “войны в Донбассе больше НЕТ!!!”.
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The author characterizes the state of archives in the Donetsk Region (controlled
by the state authorities of Ukraine and the on the temporarily occupied territories)
in 2014-2015; highlights the work of the State Archives of Donetsk Region and the
problems arising from transfer it to the Kostyantynivka City.
Key words: the State Archives of Donetsk Region; the labor archives; the
archival collections; the documents; the zone of Anti-terroristic operation; Donetsk
City; temporarily occupied territory.

216

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

УДК 930.25(477)«1941/1945»

Н. В. ГРИГОРЧУК*

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО
АРХІВУ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
І СОЦІАЛІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА УРСР
Публікуються документи, які висвітлюють початковий етап становлення
Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР (нині – ЦДАВО України), що збігся з подіями Другої світової
війни. З метою цілісного дослідження історії установи значну увагу приділено
діяльності у воєнні роки її попередників – Центрального державного історичного архіву, Центрального архіву революції, Центрального архіву праці.
Ключові слова: архівні установи; евакуація архівів; реевакуація; Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва
УРСР; ЦДАЖР УРСР; Златоуст; Київ; Харків.

У березні 1941 р. Рада Народних Комісарів (РНК) СРСР затвердила “Положення про Державний архівний фонд Союзу РСР та мережу державних архівів СРСР”, яким визнавалася єдність ДАФ СРСР,
вносилися істотні зміни до мережі державних архівів і визначення їх
статусу1. Наступного місяця Головне архівне управління Народного комісаріату внутрішніх справ (ГАУ НКВС) СРСР спеціальним обіжником
зобов’язало народні комісаріати внутрішніх справ союзних республік
провести реорганізацію мережі державних архівів. Тоді ж НКВС СРСР
затвердив типові положення про архівні відділи НКВС республік та
УНКВС областей, центральні республіканські державні архіви Жовтневої революції і соціалістичного будівництва, центральні республіканські, крайові та обласні державні архіви2.
24 червня 1941 р. вийшов наказ НКВС УРСР про реорганізацію
центральних державних архівів. Серед новостворених архівів був Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР (ЦДАЖР УРСР), який організовувався в м. Києві. В
свою чергу, Центральний державний історичний архів у м. Харкові реорганізовувався у Філію ЦДАЖР, і до нього передавалися документи
установ республіканського значення ліквідованого цим наказом Центрального архіву праці в м. Харкові3. Нова мережа й нові назви держархівів набували юридичної сили з 1 липня 1941 р.4 Однак уже розпоча* Григорчук Наталія Володимирівна – завідувач сектору публікації документів відділу використання інформації документів Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України.
© Н. В. Григорчук, 2016
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лися військові дії на території УРСР. У зазначений строк реорганізація
не відбулася5 й ЦДАЖР УРСР так і не був створений.
Між тим, у м. Харкові тривала робота архівних установ, документи яких збиралися об’єднати в ЦДАЖР УРСР. У місті було оголошено воєнний стан. Тому відбулися зміни, що торкнулися всіх напрямів
діяльності харківських архівів. У перші дні війни, насамперед, було
створено групи самозахисту, сформовано санітарні команди, прибрано
підвали для бомбосховищ, встановлено добове чергування співробітників6, згруповано матеріали в архівосховищах для створення запасної
вільної площі тощо7. З липня 1941 р. почали роботу експертні комісії8,
які працювали відповідно до інструкції ГАУ НКВС СРСР про порядок
розвантаження від матеріалів, що не підлягають зберіганню в архівах
установ, розташованих на території, де оголошено воєнний стан9. Наприкінці серпня 1941 р., у зв’язку з воєнною обстановкою, припинився
й допуск відвідувачів до читальних залів держархівів. Робота з їхніми
документами дозволялася тільки представникам партійних органів, воєнного командування, органів НКВС, судово-слідчих органів, органів
прокурорського нагляду і співробітникам архівних органів, які працювали за планами, затвердженими архівними відділами НКВС-УНКВС10.
У середині серпня почалися масові нальоти німецької авіації на Харків,
тож постало питання про евакуацію документів харківських архівів і
вдруге – київських архівів11. Уже наприкінці серпня 1941 р. були підготовлені для відправлення всі секретні й оборонного значення документи12.
У серпні й вересні 1941 р., як свідчать накази по Центральному
державному історичному архіву з особового складу (наказів по Центральному архіву революції та Центральному архіву праці не виявлено – Н. Г.), архівних працівників відряджали на фортифікаційні та інші
роботи, пов’язані з обороною м. Харкова13. До того ж, з 7 до 25 серпня
1941 р. деякі працівники були відряджені на сільськогосподарські роботи в Ізюмський район Харківської області14. У середині вересня та на
початку жовтня 1941 р. відбулися звільнення працівників як за скороченням штату, так і за власним бажанням. 27 вересня 1941 р. по Центральному державному історичному архіву вийшов наказ про вибуття
7 співробітників до м. Златоуста (РРФСР) за новим місцем перебування архіву з 28 вересня 1941 р.15 Серед останніх наказів Центрального
державного історичного архіву – накази про скорочення штату № 115
і № 116 від 2 жовтня 1941 р. Відповідно до них, з 3 жовтня 1941 р.
звільнялося 6 працівників цього архіву та 10 працівників Центрального
архіву революції та Центрального архіву праці16. А 15 жовтня 1941 р.
вийшов останній наказ (№ 118) за час діяльності архіву в Харкові, в
якому йшлося про вибуття начальника Центрального державного істо-
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ричного архіву І. П. Олійника, помічника начальника з господарської
частини та водія до м. Златоуста для продовження роботи17.
Таким чином, Центральний державний історичний архів у м. Харкові, Центральний архів революції у м. Харкові, Центральний архів
праці в м. Харкові евакуювали з України до м. Златоуста і сконцентрували в одному місці. Туди ж евакуювали документи Центрального
архіву давніх актів, київських і харківських облдержархівів і воєнних
архівів, Центрального державного архіву фоно-фото-кінодокументів у
м. Києві та незначну частину документів Львівського облдержархіву18.
До Златоуста переїхало й Архівне управління НКВС УРСР19.
24 жовтня 1941 р. Харків окупували нацистські війська. Вже в листопаді 1941 р. на базі колишніх харківських архівів нацисти створили
Харківський історичний архів. Ситуацію, що склалася з архівами Харкова після залишення міста радянськими військами, докладно описав
директор новоствореного архіву Є. А. Одрина в доповідній записці,
підготовленій ним 5 грудня 1941 р. для німецького архівіста доктора
Георга Вінтера. Зокрема, в цій записці про Центральний державний історичний архів вказувалося, що документи таємного відділу, а це – документи громадянської війни за 1917–1921 рр. та таємні справи центральних українських урядових установ за 1917–1935 рр., були вивезені
повністю, а із загального відділу, що зберігав фонди українських урядових установ (ВУЦВК, Раднаркому, наркоматів, трестів, військових
частин, видавництв тощо за період з 1920 р. до 1935–1938 рр.), цінні в
історичному і науково-практичному значенні документи. Є. А. Одрина
зазначав: “Вивезено найбільш цінні частини фондів, а “Архів революції” – цілком; вивезено, знищено або заховано майже всі описи, топографічні покажчики, справи фондів, книги фондів, всі довідкові й облікові матеріали по історії й про стан фондів і т. д.”. Далі повідомлялося
й про вивезення всіх документів відділу таємних фондів Центрального
архіву праці, де зосереджувалося таємне листування центральних і місцевих профспілкових організацій, Народного комісаріату праці, Народного комісаріату соцзабезпечення та ін.20
Місто Златоуст – одне із високогірних міст Уралу, розташоване в
гірничо-лісовій частині Челябінської області, в долині річки Ай. Загалом, у роки Другої світової війни туди було евакуйовано обладнання
й спеціалісти більше двадцяти підприємств Радянського союзу21. До
Златоуста ешелон з Харкова прибув залізницею 15 жовтня 1941 р. Ним
було доставлено 23 вагони архівних документів22. Групу істориків-архівістів, які евакуювалися до Златоуста, очолював начальник Архівного
управління УРСР М. Г. Шкляров23. Зокрема, в листі до начальника ГАУ
НКВС СРСР про евакуацію він писав, що завантаження документів як
у Харкові, так і особливо розвантаження у Златоусті, проходили у ви-
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ключно важких умовах і більшою мірою проводилися самими співробітниками, які працювали по 16–18 годин на добу24.
Евакуйовані документи розмістили в окремій кам’яній триповерховій будівлі, що раніше належала Краєзнавчому музею. Вона була
оснащена електричним освітленням, опалювальною водяною і водопровідною системами, проте потребувала деякого ремонту25. Приміщення площею 800 м² повністю було заповнено евакуйованими документами26.
Фонди Центрального архіву праці розмістили на першому поверсі.
Для зберігання найбільш важливих фондів секретного і загального відділів Центрального державного історичного архіву і Центрального архіву революції був відведений великий зал на другому поверсі. Там же
й розмістили документи відділу друкованих фондів, а згодом і відділу
фондів Вітчизняної війни27.
Робота центральних архівів у 1942 р. у Златоусті проводилася відповідно до затвердженого плану (крім річного плану були й квартальні)28. Управління державними архівами (УДА) НКВС УРСР забезпечило
фінансування на утримання центральних і обласних державних архівів
на 1942 р.29 Загалом, штат центральних держархівів УРСР (у Златоусті)
на 1942 р. був затверджений у складі 24 працівників, із них у наявності
було 23, у т. ч. 7 осіб керівного складу, 11 наукових співробітників і
5 архівно-технічних працівників. 13 працівників мали вищу освіту, 6 –
середню та 4 – нижчу. Серед співробітників управління і центральних
державних архівів УРСР не було жодного фахівця, який би закінчив
Московський історико-архівний інститут, 5 співробітників закінчили
Харківську історико-архівну аспірантуру при Архівному управлінні
НКВС УРСР30. У Центральному державному історичному архіві протягом 1942 р. працювало 15–20 співробітників, із них – 8 кадрових керівних і наукових співробітників, а інші були тимчасово відряджені з
інших архівів31; у Центральному архіві революції у цей період працювало 7–8 співробітників, із них кадрових – 5 осіб, а інші – тимчасово
відряджені32. Загалом же, робота УДА НКВС УРСР з кадрами піддавалася критиці з боку УДА НКВС СРСР. У вересні 1942 р. у листі про
встановлені недоліки в роботі управління, підписаному начальником
УДА НКВС СРСР Й. І. Нікітінським, йшлося як про недостатній рівень
проведення евакуації, так і про невжиття заходів зі встановлення місцезнаходження й повернення на роботу керівних і наукових працівників архівних органів України, “розгублених” у період евакуації33.
16 лютого 1942 р. НКВС УРСР затвердив обіжник “Про виявлення, концентрацію і охорону документальних матеріалів Вітчизняної війни радянського народу проти фашистських загарбників”, відповідно
до якого на архівні органи НКВС УРСР покладалося виявлення, концентрація і охорона документів періоду війни. Йшлося про документи
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гестапо, старост, комендатур (діловодні й друковані матеріали – газети,
листівки, брошури, накази, відозви, оголошення тощо), а також документи більшовицьких організацій і партизанських загонів, створених у
процесі їхньої діяльності на тимчасово окупованій території34. Тож, починаючи з 2-го кварталу 1942 р., до Центрального державного історичного архіву почали надходити документи Великої вітчизняної війни,
зібрані в Україні групою співробітників УДА НКВС УРСР35.
Стан і умови зберігання евакуйованих документів періодично перевірялися. Ця робота в практику архівів була введена обіжним листом
УДА НКВС СРСР з травня 1942 р. При цьому керувалися короткою інструкцією про розміщення, зберігання документів і порядок утримання
архівосховищ у воєнний час. Про проведені перевірки складалися доповідні записки та акти, що подавалися до УДА НКВС СРСР36.
Щоб забезпечити належне зберігання документів Великої Вітчизняної війни, в серпні 1942 р. у Златоусті оснастили спеціальну кімнату. Газети, листівки, брошури, плакати були розміщені на стелажах у
папках і коробках. Найбільш важливі та секретні документи (ворожі
листівки, плакати, листи солдат тощо), зберігалися в цій же кімнаті в
залізному ящику, що опечатувався сургучною печаткою. Кімната закривалася на замок і опечатувалася37. Широко була організована робота
щодо секретних фондів – брався на облік “контрреволюційний елемент” та складалися списки-довідники38.
У 1942 р. архіви зводили відомості про евакуйовані документи39,
проте облік евакуйованих документів архівів наркоматів, центральних і
обласних установ УРСР не вівся, і ця робота станом на серпень 1942 р.
у Златоусті ще не була розпочата40.
З метою пропаганди керівники й наукові співробітники писали
статті для місцевої преси41. У читальних залах держархівів продовжував діяти порядок допуску у воєнний час. Але вже до роботи з документами допускалися дослідники, які мали завдання й офіційні направлення від наукових установ, вищих навчальних закладів і органів друку
з обов’язковим зазначенням теми роботи. Начальниками державних
архівів встановлювався найсуворіший контроль за використанням документів, що видавалися дослідникам. Зняття і видавання копій з документів держархівів суворо контролювалися начальником відділу і
перевірялися особисто начальником відповідного архіву42.
У червні 1943 р. комісія УДА НКВС УРСР провела черговий перегляд стану збереження документів центральних і обласних архівів
НКВС УРСР, евакуйованих до Златоуста. При перегляді виявлено такі
недоліки, як-от: підвищена вологість; схильність до зараження пліснявою документів, що зберігалися у зв’язках; відсутність доступу сухого
і теплого повітря; недоступність для використання документів, укладених великими штабелями43.
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23 серпня 1943 р. був остаточно визволений Харків. Згодом, у доповіді про роботу Філії ЦДАЖР УРСР його начальник Л. В. Гусєва зазначила, що в перші дні визволення перед установою стояло завдання
сконцентрувати по м. Харкову та з районів Харківської області нацистські документи. Ця робота проводилася спільними силами працівників
архіву, УДА НКВС УРСР і Державного архіву Харківської області44.
6 листопада 1943 р. був звільнений Київ. УДА НКВС УРСР вже
того ж місяця переїхало до Києва45. Не зволікаючи, народний комісар
внутрішніх справ УРСР В. С. Рясний звернувся з листом до Голови
РНК УРСР Л. Р. Корнійця про передавання та закріплення митрополичого будинку, розташованого на території Софійського заповідника
(м. Київ, вул. Короленка, 24) за ЦДАЖР УРСР, що організовувався в
м. Києві. В листі вказувалося, що потрібно виділити приміщення, яке
б відповідало як завданню зберігання документів, що мають виключно
наукове і політичне значення, так і загальному характеру створюваного
архіву, як одного із значних науково-дослідних установ УРСР46.
1 грудня 1943 р. вийшов наказ НКВС УРСР про реорганізацію державних архівів УРСР на виконання постанови РНК СРСР від 29 березня
1941 р. про затвердження “Положення про Державний архівний фонд
СРСР і мережі державних архівів” і наказу НКВС СРСР від 7 квітня
1941 р. Згідно з наказом в Україні було організовано низку центральних архівів, серед них – ЦДАЖР УРСР в м. Києві та Філія ЦДАЖР у
м. Харкові. Одночасно з цим були ліквідовані: Центральний державний
історичний архів у м. Харкові (документи увійшли до складу створеної
Філії архіву в м. Харкові); Центральний архів революції у м. Харкові
(документи увійшли до складу Центрального державного історичного
архіву в м. Києві); Центральний архів праці в м. Харкові (документи
увійшли до Філії ЦДАЖР УРСР у м. Харкові) та ін.47
Новостворений архів очолив О. Т. Юрченко, який до цього був начальником науково-методичного та завідувачем науково-видавничого
відділів АУ НКВС УРСР. Начальником Філії ЦДАЖР УРСР у м. Харкові призначили Л. В. Гусєву, колишнього директора Центрального архіву праці.
Фактично архів розпочав свою діяльність у Києві ще в двадцятих
числах листопада 1943 р. У той час збирали й обробляли нацистські
документи. Велику кількість документів було відібрано з паперового сміття, зібраного в різних приміщеннях, що їх займали нацистські
установи. Звезені до архіву документи в більшості були розрізненими і
лише в окремих випадках – більш чи менш організованими одиницями
зберігання (справи, папки)48. В першу чергу, для оперативно-чекістського використання розробляли документи каральних органів окупантів,
міських, районних і сільських управ, сільгоспкомендатур, бірж праці,
шахт, заводів, домоуправлінь, фінансових установ. Ця робота велася
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до 20 листопада 1943 р. у Київському відділі держархівів, потім всі документи Великої Вітчизняної війни були передані до ЦДАЖР УРСР49.
У Златоусті також продовжувала працювати група евакуації архівів
УДА НКВС УРСР з 6 осіб під керівництвом Е. А. Черкаської. Спираючись на досвід, отриманий при відправленні перших двох вагонів
з архівними документами, в доповідній записці Е. А. Черкаська повідомила УДА НКВС УРСР про труднощі, що виникли при підготовці
документів до реевакуації, а саме: складно було отримати вагони, автотранспорт, пальне, не вистачало пакувальних матеріалів50. З одного
боку, згідно з розпорядженням заст. народного комісара внутрішніх
справ СРСР С. Н. Круглова, НКВС УРСР мав у найкоротший термін
реевакувати документи з тилу у відповідні державні архіви України,
з іншого – вагони для реевакуації документів надавалися частинами51.
Якщо станом на 10 травня 1944 р. у ЦДАЖР УРСР працювало 18
співробітників52, то на 20 вересня 1944 р. – 2953. У цей період було
проведено значну роботу з впорядкування документів та використання
їх для оперативно-чекістських, наукових, воєнних і народногосподарських цілей. У той же час архів працював над визначенням свого профільного складу54.
Положення про ЦДАЖР УРСР затверджено народним комісаром
внутрішніх справ УРСР В. С. Рясним 30 вересня 1944 р. Архів та його
філія безпосередньо підпорядковувалися УДА НКВС УРСР. Філія архіву, яка знаходилася в м. Харкові, діяла на правах окремого архіву
і ЦДАЖР УРСР підпорядковувалася лише в своїй науково-дослідній
роботі55. Відповідно до положення, архів мав у своїй структурі: відділ
загальних фондів, відділ секретних фондів, відділ фондів Великої Вітчизняної війни, відділ науково-довідкової літератури, науково-публікаційний відділ, читальний зал, господарську частину56.
Питання щодо приміщення так і не вирішилося. Митрополичий
будинок передали українській філії Всесоюзної архітектурної академії.
Документи архіву тимчасово розміщувалися в приміщенні, яке після війни було відведене для Центрального історичного архіву. Значна кількість документів зберігалася в стосах у коридорах сховища, оскільки
3-х кімнат не вистачало для зберігання всіх документів. Більше того,
архів не мав приміщення, щоб прийняти, розібрати та розмістити друковані фонди, які тимчасово зберігалися в бібліотеці Центрального історичного архіву57.
Влітку 1945 р. через відсутність приміщення для архіву постало
питання про його переведення з м. Києва до м. Харкова в приміщення
своєї філії58. Тож, згідно з наказом НКВС УРСР від 22 вересня 1945 р.,
з 1-го жовтня 1945 р., до спорудження в м. Києві приміщення для центральних державних архівів УРСР, ЦДАЖР УРСР було переведено до
м. Харкова59.
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Публікація складається з 10 документів, що зберігаються в ЦДАВО
України, у фондах: 2 – Кабінет Міністрів України (мм. Харків, Київ)
та 14 – Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР (м. Київ).
Хронологічно документи охоплюють 1941–1944 рр., окремі з них свого
часу мали гриф “цілком таємно”. Основу публікації становлять накази
про створення ЦДАЖР УРСР (документи № 1, 8). Також представлено
листування, що розкриває організацію евакуації та реевакуації не лише
харківських архівів – Центрального державного історичного архіву,
Центрального архіву праці, що згодом стали базою для ЦДАЖР УРСР,
а й окремі аспекти діяльності АУ НКВС УРСР–УДА НКВС УРСР та
низки інших архівних установ України в роки Другої світової війни.
Тексти документів публікуємо без скорочень, мовою оригіналу
зі збереженням стилістичних та орфографічних особливостей. Разом
із тим, без застереження виправлені явні помилки і описки; відсутні
знаки пунктуації проставлені таким чином, щоб вони не спотворювали зміст документа; пропущені слова, прийменники і сполучники, авторські скорочення, відновлені упорядником, взяті у квадратні дужки;
власноручні підписи на документах у публікації подані курсивом.
Місце і час створення документів визначені за їхнім змістом і авторським датуванням. Незалежно від наявності у документі авторської
дати, вказівку упорядника на час і місце створення документа подано
над авторським текстом праворуч. Місце створення документа, якщо
його встановлено за змістом, зазначено у квадратних дужках.
Документи розміщені у хронологічній послідовності. Публікація
супроводжується коментарями.
Нариси історії архівної справи в Україні: навч. посіб./Держкомархів
України, Укр. наук.-дослід. ін.-т архів. справи та документознавства; за заг.
ред. Ірини Матяш та Катерини Климової. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська
академія”, 2002. С. 443.
2
Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні/Голов. архів.
упр. при Раді Міністрів УРСР. Київ : Наук. думка, 1975. С. 132.
3
ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України). Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2118. Арк. 15–15зв.
4
Крайская З. В. Организация архивного дела в СССР. Москва: Экономика,
1980. С. 28.
5
Нариси історії архівної справи в Україні ... С. 444.
6
ЦДАВО України. Ф. 3355. Оп. 2. Спр. 44. Арк. 22зв.–23зв.
7
Там само. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2132. Арк. 6.
8
Там само. Ф. 3355. Оп. 2. Спр. 44. Арк. 30.
9
Там само. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2128. Арк. 14–14зв.
10
Там само. Арк. 18.
11
Гудзенко П. Історики-архівісти України у дні Великої Вітчизняної вій
ни//Наук.-інформ. бюлетень Архівного управління УРСР. 1958. № 2. С. 31.
1
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№1
Наказ
Народного комісара внутрішніх справ УРСР
про реорганізацію центральних державних архівів
24 червня 1941 р., м. Київ
Приказ
Народного комиссара внутренних дел УССР за 1941 год
Содержание: О реорганизации центральных государственных архивов.
№ 205
24 июня 1941 г.
гор. Киев
В соответствии с постановлением СНК Союза ССР № 723 от 29 марта
1941 г. “Об утверждении положения о Государственном Архивном Фонде
Союза ССР и сети Государственных архивов СССР” и приказа НКВД СССР
№ 310 от 7-го апреля 1941 года.
Приказываю:
1. К 1 июля 1941 года организовать в гор. Киеве:
а) Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.
б) Центральный государственный исторический архив.
2. Центральный государственный исторический архив в гор. Харькове реорганизовать в филиал Центрального государственного архива Октябрьской
революции и социалистического строительства.
3. Центральные архивы древних актов в г. Львове и Харькове реорганизовать в филиал Центрального государственного исторического архива с
местонахождением соответственно в гор. Львове и Харькове.
4. Центральный архив древних актов в гор. Киеве реорганизовать в Отдел
древних актов Центрального государственного исторического архива.
5. Центральный архив революции в г. Харькове ликвидировать. Хранящиеся в нем документальные материалы, относящиеся к составу Государственного архивного фонда, передать Центральному государственному историческому архиву.
6. Центральный фото-кино архив в г. Киеве реорганизовать в Центральный
государственный архив фоно-фото-кино-документов.
7. Центральный архив труда в г. Харькове ликвидировать. Хранящиеся
в нем документальные материалы учреждений республиканского значения –
Наркомтруда, ВЦСПС1 и ЦК Союзов, относящиеся к составу Государственного архивного фонда, передать Филиалу Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства в г. Харькове.
Архивные материалы местных органов труда и профсоюзных организаций
передать соответствующим облгосархивам.
8. Киевский и Харьковский Военно-исторический архивы реорганизовать
в отделы военных фондов соответственно Киевского и Харьковского обл. госархивов.
Народный комиссар внутренних дел УССР
ст. майор госбезопасности (Сергиенко)
Верно: Секретарь Двоскина
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2118. Арк. 15–15зв. Копія. Машинопис.
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№2
Лист
заступника Народного комісара внутрішніх справ УРСР
М. Т. Ратушного до начальника ГАУ НКВС СРСР Й. І. Нікітінського
про організацію евакуації архівних документів із м. Харкова
25 серпня 1941 р., м. Харків
Сов[ершенно] секретно
Начальнику Главного архивного
управления НКВД СССР
Майору госбезопасности
Тов. Никитинскому
г. Саратов, ул. Ленина, № 41
В связи с военным положением центральные гос[ударственные] архивы,
обл[астные] архивы и Военно-исторический архив, находящиеся в г. Харькове, подготовили к отправке все секретные и оборонного значения документы.
В целях своевременной и планомерной эвакуации документальных материалов из г. Харькова, прошу срочно сообщить, в какой государственный
архив следует их отправлять.
Одновременно прошу через НКПС Союза ССР2 забронировать для отправки документальных материалов 15–20 крытых вагонов, ибо здесь на месте мы можем получить только открытые платформы, на которых отправлять
оперативные документы в картонных и диктовых коробках совершенно невозможно.
Зам. Народного комиссара внутренних дел УССР
капитан госбезопасности
/Ратушный/
25/VIII-1941 г.
№ 2968/СВ
г. Харьков
Позначка: “Послано через Секретариат НКВД УССР”.
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2314. Арк. 74. Відпуск. Машинопис.

№3
Лист
заступника Народного комісара внутрішніх справ М. Т. Ратушного
до заступника Голови РНК УРСР В. Ф. Старченка про надання
АУ НКВС УРСР вагонів для евакуації документів
18 вересня 1941 р., [м. Харків]
Сов[ершенно] секретно
Заместителю Председателя Совета
Народных Комиссаров УССР
тов. Старченко
гор. Харьков
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В соответствии с распоряжением Центральной эвакуационной комиссии
при СНК СССР, прошу Вас дать указание Начальнику Управления Южной
железной дороги о предоставлении Архивному управлению НКВД УССР
25 крытых вагонов для эвакуации ценных документальных материалов
центральных государственных архивов НКВД УССР.
Заместитель Народного комиссара
внутренних дел УССР Ратушный
ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12. Спр. 156. Арк. 53. Оригінал. Машинопис.

№4
Лист
начальника АУ НКВС УРСР М. Г. Шклярова
до начальника ГАУ НКВС СРСР Й. І. Нікітінського про евакуацію
архівних документів центральних державних архівів УРСР
21 жовтня 1941 р., м. Златоуст
Сов[ершенно] секретно
Начальнику Главного архивного управления
НКВД СССР
майору госбезопасности
Лично тов. Никитинскому
г. Энгельс
В соответствии с Вашими указаниями и приказом НКВД СССР, нами
28 октября* эвакуированы основные важнейшие документы Киевского облгосархива и центральных государственных архивов, находящихся в г. Киеве, а
также центральных государственных архивов УССР из г. Харькова и часть
аппарата Архивного управления НКВД УССР.
Прибыли эшелоном в г. Златоуст 15 октября с. г. Всего в г. Златоуст доставлено 23 вагона архивных материалов, представляющих собой наиболее
важные документы. Так эвакуированы целиком отделы секретных фондов
всех госархивов. Материалы правительства УССР, Совнаркома, ВУЦИКа –
вывезены полностью.
Также нами полностью и частично эвакуированы в зависимости от их
ценности и важности материалы многих других фондов центральных и
областных госархивов.
Все выявленные документы в количестве 19 вагонов перевезены в коробках, остальные материалы в ящиках.
Разгрузка архива из вагонов будет закончена 22–23 октября с. г.
Под хранилище выделено большое, светлое и чистое помещение, принадлежащие ранее музею, но требующее некоторого оборудования – необходимо
навесить ставни, произвести ремонт центральной отопительной системы и пр.
В указанном помещении наряду с залами имеется несколько комнат,
которые вполне могут быть использованы для работы научных и архивнотехнических работников.
По окончании выгрузки всех материалов приступим к их упорядочению
и разработке.
Вместе с материалами прибыли сотрудники госархивов и Архивного
управления в количестве 33 человек и их членов семей 36 человек, всего 69
* Так у документі.
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человек. Все прибывшие работники размещены в квартирах в самом городе, взяты на хлебное снабжение, прикреплены к магазинам “Спецторга” и к
столовым.
Перед эвакуацией из города Харькова мною за подписью Зам[естителя]
Наркома НКВД УССР были представлены для утверждения соответствующие материалы в СНК о финансировании эвакуированной части аппарата
центральных госархивов и Архивного управления НКВД УССР, с общим количеством 52 человека.
Финансирование нас будет осуществляться так же, как и госархивов областей, находящихся в различных городах, т. е. посредством перевода наших
сумм в Главное управление, откуда по нашему указанию Вашим распоряжением будут непосредственно перечисляться нам в Златоуст.
Возможно, для удобства финансирования целесообразнее будет иметь
здесь свой счет.
Для руководства областями УССР и сокращенными аппаратом цент
ральных госархивов УССР в Харькове оставлена часть аппарата Архивного
управления вместе с моим заместителем тов. Гудзенко.
Предполагается при необходимости, [что] оставленная часть Архивного
управления НКВД УССР переедет в г. Ворошиловград Ворошиловградской
области УССР.
Точное количество фондов, их наименование и единиц хранения и ряд
других данных мною Вам будет сообщено дополнительно.
Необходимо указать, что вагоны нам были предоставлены с невероятными
трудностями, несмотря на все распоряжения СССР и УССР. Погрузка, как в
Харькове, так и особенно выгрузка в г. Златоусте проходила в исключительно
тяжелых условиях и в большей мере проводилась всеми нашими сотрудниками, работавшими по 16–18 ч. в сутки. Определенную трудность также создает
отсутствие топлива, как для хранилища и рабочих комнат, так и для самих
сотрудников, которое приходится заготовлять в зимних условиях.
Начальник Архивного управления НКВД УССР
лейтенант госбезопасности /Шкляров/
21 октября 1941 г.
г. Златоуст
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2315. Арк. 1–3. Відпуск. Машинопис.

№5
Доповідна записка
начальника УДА НКВС УРСР М. Г. Шклярова заступнику начальника
УДА НКВС СРСР Костомарову про стан зберігання документів
державних архівів НКВС УРСР, евакуйованих до м. Златоуст

2. VІІ-42
171-с/14

2 липня 1942 р., [м. Златоуст]
Зам[естителю] начальника Управления госархивами
НКВД Союза ССР
ст. лейтенанту госбезопасности
тов. Костомарову
г. Москва
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О состоянии хранения документальных материалов государственных архивов НКВД УССР, эвакуированных в г. Златоуст.
Докладная записка
В г. Златоуст эвакуированы материалы госархивов: Центрального исторического госархива, Центрального архива революции, Центрального архива
труда, Центрального архива древних актов, Киевских и Харьковских облгосархивов и военных архивов, Центрального кинофотоархива и незначительная
часть материалов Львовского облгосархива.
Материалы указанных архивов размещены в отдельном каменном 3-х
этажном здании, вполне пригодном для этой цели, ранее принадлежащем
городскому музею. Внутри здания имеется электрическое освещение, отопительная водяная и водопроводная системы.
Помещение до предела загружено материалами с соблюдением всех
указанных Вами требований порядка и их хранения. Пораженных материалов
вредителями нет. Материалы всех госархивов, за исключением киевских военного и облгосархива, хранятся в фанерных коробках, уложенных штабелями. Материалы Центрального гос. исторического архива и архива революции
разобраны по фондам и уложены в порядке номеров коробок.
Материалы Киевского облгосархива и военного архива, прибывшие в
Златоуст в деревянных ящиках, распакованы и связками уложены на стеллажи
по фондам. Стеллажи построены из ящиков, в которых прибыли материалы.
Ящики не разрушались, а только сняты крышки, уложены один на один и
скреплены. Эти же ящики будут использованы для упаковки материалов при
возвращении.
Основная масса документальных материалов, над которыми продолжается работа, уложена небольшими штабелями вверх по 5–7 рядов коробок. Все
документы уложены при соблюдении правил размещения материалов, т. е.
штабеля находятся на расстоянии 40–80 см. от наружных стен и труб водяного отопления, водоснабжения и канализации.
При распаковке материалов Киевского облгосархива обнаружено, что
некоторые связки материалов при перевозке подмокли и подверглись порче.
Эти материалы изъяты из общих фондов и размещены в отдельной комнате.
Они реставрируются работником реставрационной мастерской Центрального
архива революции.
В госархивах имеются назначенные приказом заведующие хранилищами. В соответствие установленной инструкции производится выдача и прием
документальных материалов и порядок работы над ними в архиве.
Хранилища документальных материалов обеспечены противопожарным
инвентарем, как-то: кирки, лопаты, ведра, топоры, ящики с песком и др., а
также установлены бочки с водой. В помещении имеются 3 противопожарных
крана. Огнетушителей нет и приобрести их в Златоусте не представляется
возможным.
Из сотрудников архивов создано противопожарное звено, которое на случай возникновения пожара занимается тушением или локализацией его, расстановкой работников для борьбы со стихией и эвакуацией материалов.
Помещение круглые сутки охраняется внутренней охраной. С 8.30 до 17
часов входным охранником, в остальное время ответственным дежурным и
его помощником, ежедневно назначаемыми из сотрудников Управления и госархивов.
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Окна первого этажа на ночь закрываются деревянными ставнями. Двери
хранилищ в нерабочее время не опечатываются, так как дежурные в перерыве
и после вечерней работы в ночное время систематически проверяют состояние хранилищ и всех комнат. Вместе с этим сообщаю, присланная Вами
краткая инструкция была проработана на собрании сотрудников Управления
и госархивов, на котором были учтены выявленные в процессе ее обсуждения
некоторые недостатки и приняты были меры к их устранению.
Начальник Управления госархивами
НКВД УССР
лейтенант госбезопасности
/Шкляров/
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2313, арк. 83–85. Машинопис. Відпуск.

№6
Рапорт
начальника Центрального архіву революції С. О. Розіна
про небезпеку масового зараження грибком
евакуйованих документів
3 червня 1943 р., [м. Златоуст]
Вр[еменно] и[сполняющему] о[бязанности]
начальника Управления государственными архивами
НКВД УССР
тов. Юрченко
Рапорт
При просмотре состояния сохранности материалов хранилищ Центрального государственного архива революции, где хранятся фонды Киевского областного государственного архива (2-й этаж) и Харьковского областного государственного архива (1-й этаж), а также печатного фонда ЦГАР (1-й этаж),
выявлено:
а) в фондах Киевского облгосархива, наиболее старых (охранка, ГЖУ), в
связи с тем, что они при эвакуации подверглись порче (подмокли, заразились
плесенью), появились на отдельных делах грибок и опасность более массового заражения грибком соседних дел и связок;
б) в связках Харьковского облгосархива и в печатных (газетных фондах
ЦГАР) хранящихся на 1-м этаже, ввиду слабого проветривания помещения,
отсутствия возможности создать нормальное проветривание и просушку дел,
есть также опасность заражения их;
в) произведенная после разборки киевских фондов в 1942 г. увязка материалов в связки привела к тому, что по краям веревка врезается в материал и
портит его, само нахождение материалов в связках не дает возможности проветривать их потому, что дела, прилегая друг к другу, мешают циркуляции
чистого воздуха.
Все это ставит под угрозу заражения и серьезной порчи указанные
материалы и вызывает необходимость принять срочные меры для предотвращения этого и улучшения хранения.
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С этой целью я вынужден в 3-м квартале, кроме намеченных годовым
планом задач возможного технического упорядочения киевских фондов, дополнительно провести просмотр и проверку всех указанных выше материалов,
с целью отбора зараженных, предотвращения порчи и улучшения хранения
этих материалов.
В связи с этим в план Центрального государственного архива революции на 3-й квартал я считаю необходимым внести также дополнительные
внеплановые работы:
1) просмотреть все связки киевских фондов, провести проветривание и
просушку всех дел этих фондов в помещении хранилища и на чердаке;
2) просмотреть связки фондов Харьковского областного госархива и
печатный фонд ЦГАР. Просушить и проветрить эти материалы;
3) при просмотре киевских и харьковских фондов выделить все дела,
которые заражены или находятся в опасности заразиться плесенью, грибками
и т. п., обработать и обезвредить все нуждающиеся в этом материалы;
4) осуществить другой способ хранения материалов киевских фондов, организовав хранение не в связках, а в ячейках стеллажей;
5) провести в процессе этой работы все другие необходимые мероприятия
по лучшему обеспечению хранения и сохранности этих ценнейших фондов.
Все эти мероприятия необходимо осуществить сверх плана и проведение
их связано с выполнением некоторых задач дополнительного оборудования
стеллажей и обеспечения охраны проветриваемых и просушиваемых материалов. Необходимо:
1) тов. Крендель на весь квартал переключить только на эту работу;
2) в помощь товарищ Крендель для этой работы дать еще одного человека для систематической беспрерывной охраны просушиваемых материалов на
чердаке и в хранилище;
3) оборудовать чердак для просушки материалов, для чего очистить его
от хлама, настелить доски для раскладки дел, обеспечить запор дверей, окон,
приспособить все для обеспечения охраны дел и сохранности их при сушке;
4) добыть на лесозаводе или в магазинах лесные отходы или ящики для
оборудования ячеек на стеллажах, где хранятся киевские фонды;
5) приобрести не менее 3-х килограммов формалина для обработки дел.
Прошу Вас санкционировать эти мероприятия, как внеплановые, и оказать содействие в проведении необходимых работ по оборудованию и приобретению материалов, а также прикомандировать дополнительно на 3-й
квартал одного работника ЦГАР, в том случае, если тов. Милославская будет продолжать спец[иальную] разработку в Центральном гос[ударственном]
ист[орическом] архиве.
Я считал бы целесообразным (если это не сделано) дать директиву и
провести подобную проверку состояния сохранности материалов и намечения мероприятий по улучшению хранения, по обработке по другим архивам
и эвакогруппам, а также провести специальные инспекторские обследования
этого вопроса по всем архивам и эвакогруппам силами специалистов.

9/VІ-43 г.

Нач[альник] Центрального гос[ударственного]
архива революции Розин

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2351. Арк. 8–9. Оригінал. Машинопис.
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№7
Лист
Народного комісара внутрішніх справ УРСР В. С. Рясного
до Голови РНК УРСР Л. Р. Корнійця про передавання та закріплення
будинку митрополита за ЦДАЖР УРСР
24 листопада 1943 р., м. Київ
Голові Ради Народних Комісарів Української РСР
тов. Корнійцю Л. Р.
м. Київ
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу РСР № 723 від
29. ІІІ. 1941 р. в м. Києві організується Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва.
В цьому архіві будуть зосереджені важливіші документальні матеріали по
історії Української РСР, а саме:
документи вищих урядових установ – ЦВК, Верховної Ради, Раднаркому,
всіх наркоматів та центральних установ і організацій УРСР;
матеріали періоду боротьби за перемогу Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни на Україні, тобто архівні фонди радянських
революційних установ і організацій, а також документи контрреволюційних
урядів, що діяли на Україні в 1917–1920 рр. (Центральної ради, Гетьманщини,
Директорії УНР і інш.).
В Центральному архіві Жовтневої революції будуть зосереджені також
всі документальні матеріали по історії Великої Вітчизняної війни радянського
народу проти німецько-фашистських загарбників, в тому числі документи про
звірства фашистів на Україні, для цього в складі архіву організовано Відділ
фондів Великої Вітчизняної війни.
Для розміщення зазначених документальних матеріалів і розгортання роботи по використанню їх потрібне приміщення, яке б відповідало як завданням зберігання документів, що мають виключно наукове і політичне значення,
так і загальному характеру утворюваного архіву, як одного із значних науково-дослідчих установ Української РСР.
Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР вважає доцільним передати
Центральному архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва так
званий “митрополітанський будинок”3, розташований в подвір’ї Софіївського
заповідника (м. Київ, вул. Короленка, 24).
Цей будинок цілком відповідає вимогам збереження в ньому історичних
документів – кам’яний, міцної кладки і з сводчатим перекриттям. Крім того,
він розташований поруч з другим нашим будинком, в якому знаходиться Центральний державний історичний архів, − таким чином важливіші центральні
державні архіви України будуть зосереджені в одному місці, що буде зручно
для забезпечення їх охорони і для роботи в них дослідників.
Зараз цей будинок має зайняти бригада ПВО генерал-майора Василькова.
Приміщення буде використано для влаштування в ньому гуртожитку та канцелярії. Таке використання цього будинку, що має значну художню цінність,
як пам’ятник старовинної архітектури і входить до архітектурного ансамблю
софіївського подвір’я – недоцільне.
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Тому прошу передати та закріпити колишній митрополітанський будинок – (вул. Короленка, № 24) за Центральним архівом Жовтневої революції і
соціалістичного будівництва.
Народний Комісар Внутрішніх справ
Української РСР Рясний
“24” листопада 1943 р.
№ 0267
м. Київ
ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 7. Спр. 602. Арк. 66–67. Оригінал. Машинопис.

№8
Наказ
Народного комісара внутрішніх справ УРСР про реорганізацію
державних архівів УРСР згідно з затвердженою РНК СРСР мережею
1 грудня 1943 р., м. Київ
Приказ
Народного комиссара внутренних дел Украинской ССР за 1943 год.
Содержание:
О реорганизации государственных архивов Украинской ССР в соответствии с утвержденной СНК Союза ССР сетью.
№ 021

“1” декабря 1943 года

гор. Киев

Во исполнение постановления СНК Союза ССР от 29 марта 1941 года за
№ 723 об утверждении Положения о Государственном архивном фонде СССР
и сети Государственных архивов и приказа Народного комиссара внутренних
дел Союза ССР от 7 апреля 1941 г. за № 310.
Приказываю:
§1
Управлению Государственными архивами НКВД УССР организовать на
Украине:
1. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства в г. Киеве.
2. Филиал Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства в г. Харькове.
3. Центральный государственный исторический архив в г. Киеве.
4. Филиал Центрального государственного исторического архива в
г. Харькове.
5. Филиал Центрального государственного исторического архива в
г. Львове.
6. Центральный государственный архив фоно-фото-кинодокументов в
г. Киеве.
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§2
Ликвидировать существовавшие до настоящего времени следующие
государственные архивы:
1. Центральный государственный исторический архив в г. Харькове,
включив его документальные материалы в состав Филиала Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства – г. Харьков.
2. Центральный архив революции в г. Харькове, включив его
документальные материалы в состав Центрального государственного исторического архива – г. Киев.
3. Центральный архив труда в г. Харькове, включив его документальные
материалы в состав Филиала Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства – г. Харьков.
4. Центральный архив древних актов в г. Харькове, включив его
документальные материалы в состав филиала Центрального государственного
исторического архива – г. Харьков.
5. Центральный архив древних актов в г. Киеве, включив его
документальные материалы в состав Центрального государственного исторического архива – г. Киев.
6. Центральный архив древних актов в г. Львове, включив его
документальные материалы в состав филиала Центрального государственного
исторического архива – г. Львов.
7. Центральный фото-кино архив в г. Киеве, включив его документальные
материалы в состав Центрального государственного архива фоно-фото-кино
документов в г. Киеве.
8. Киевский военный архив, включив его документальные материалы в
состав Государственного архива Киевской области – г. Киев.
9. Харьковский военный архив, включив его документальные материалы
в состав Государственного архива Харьковской области – г. Харьков.
§3
Управлению Госархивами и ОК НКВД УССР разработать структуру и
штаты центральных архивов и представить мне на утверждение.
Народный комиссар внутренних дел УССР
Комиссар Государствен[ной] безопасности
/Рясной/
Верно: Нач[альник] секретариата УГА НКВД УССР
Добровольская
Завірено печаткою УДА НКВС УРСР.
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 5. Арк. 19-21. Завірена копія. Машинопис.
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№9
Доповідна записка
начальника групи евакоархівів УДА НКВС УРСР у м. Златоуст
Е. А. Черкаської до в. о. начальника УДА НКВС УРСР П. П. Гудзенка
щодо організації реевакуації документів
18 квітня 1944 р., м. Златоуст
И[сполняющему] о[бязанности] начальника
Управления госархивами НКВД УССР
ст. лейтенанту госбезопасности
тов. Гудзенко
г. Киев
Докладная записка
к вопросу о реэвакуации материалов эвакогруппы в г. Златоусте
на Украину
Ставлю Вас в известность, что подготовку материалов к реэвакуации тормозит отсутствие указаний, какие именно материалы куда будут направлены
(в какой город и в какой архив).
1. Для рационализации работы было бы целесообразно одновременно с
разборкой штабелей, увязкой связок, коробок и газет раскладывать материал
по архивам. Особенно это необходимо, учитывая маленький штат – 6 человек,
колоссальный объем работы и ограниченность площади.
2. Отсутствие списков усложняет работу, так как придется возвращаться
к повторной разборке штабелей и увязке коробок. Следует учесть, что много
фондов периода гражданской войны сохранились в 1–2 делах и хранятся по
несколько фондов в одной коробке, какие из них и куда будут направлены?
3. Осложняется также учет отправляемых материалов, который можно
проводить одновременно с их подготовкой по каждому архиву в отдельности.
Как показал опыт отправки первых двух вагонов, городские организации
не оказывали нам никакого содействия ни в приобретении упаковочных материалов, ни горючего и т. д. При последующей реэвакуации уполномоченные
Вами лица должны заручиться документами от партийных и советских организаций, от Наркомата на имя Горпаркома, Горотдела НКВД, Горисполкома
и Военкома с просьбой оказать нам помощь в получении вагонов, автотранспорта, горючего и помощь людскую. В частности, об отпуске нам горючего
нужно сейчас же хлопотать в ХОЗУ Челябинской области.
Помощь же людьми может оказать военное училище через военкома и
учащиеся по мобилизации Горисполкома. Кроме этого, очень прошу В[ашей]
помощи в приобретении упаковочных материалов, особенно шпагата, его
здесь совершенно негде достать. Положение тяжелое еще и потому, что весь
имеющийся шпагат, которым увязана незначительная часть связок и коробок,
под тяжестью штабелей пришел в окончательную негодность, а также пришла
в негодность значительная часть коробок, за счет чего увеличилось количество связок и выросла потребность в шпагате. Нам нужно 100 кг шпагата.
Нужны средства для проведения подготовительной работы, как-то:
а) изготовление и починка ящиков;
б) переноска ящиков и материалов к месту отгрузки;
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в) упаковка ящиков и др. работа.
Вся эта работа под силу рабочим-мужчинам, зачислить же в штат архивно-технического работника не представляется возможным, ибо условия неподходящие, следовательно, всю эту работу можно проделать по договору с
частными лицами. Также в момент погрузки необходимо пользоваться трудом
частных лиц. При этом следует учесть, что простой вагонов обходится значительно дороже, чем оплата рабочим. Прошу Ваших указаний на этот счет.
Необходимо забронировать машину за нами, с тем, чтобы ее не мобилизовали на сельхозработы. Исключительно тяжелое положение без шофера,
подыскать такового в условиях Златоуста невозможно. В момент реэвакуации
придется прислать В[ашего]/шофера.
Что касается штата, то убедительно прошу до полной реэвакуации на
Украину не вызывать никого из работников н[ашей]/группы.
Начальник группы эвакоархивов
УГА НКВД УССР в г. Златоусте Черкасская
“18” апреля 1944 г.
№ 75/12
г. Златоуст
Резолюція: “т. Павлюк. [...] ответ. 30/ІV (Гудзенко)”.
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2696. Арк. 1-2. Оригінал. Машинопис.

№ 10
Лист
заступника Народного комісара внутрішніх справ УРСР Т. Кальненка
до начальника відділу залізничних і водних перевезень НКВС СРСР
Аркадьєва про надання додаткових вагонів
для реевакуації архівних документів
4 вересня 1944 р., м. Київ
Начальнику Отдела железнодорожных и водных
перевозок НКВД Союза ССР
Тов. Аркадьеву
г. Москва
По распоряжению Заместителя Народного Комиссара внутренних дел
Союза СССР тов. Круглова С. Н., НКВД УССР должно в кратчайший срок
реэвакуировать документальные материалы из тыла в соответствующие
государственные архивы Украины.
Для реэвакуации документальных материалов из Златоуста Челябинской
области я в своем письме от 24-го июля 1944 года № 6/1916/с просил 25 вагонов, дано же Вами разрешение только на 7 вагонов в течение сентября с. г.
Это лишает нас возможности полностью вывезти указанные материалы, в
которых Наркомат внутренних дел УССР имеет большую и неотложную потребность. Кроме того, дальнейшее нахождение этих материалов в Златоусте
угрожает их целости из-за отсутствия там необходимых условий хранения.
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В силу приведенных причин реэвакуация документальных материалов из
Златоуста является крайне срочной и должна быть полностью проведена обязательно в течение сентября месяца.
Исходя из этого, прошу дать дополнительные наряды на 18 вагонов в сентябре с. г., что позволит целиком вывезти материалы из Златоуста на Украину.
Заместитель Народного комиссара внутренних
дел УССР – полковник госбезопасности
/Кальненко/
4 сентября 1944 года
№ 6/2010/с
гор. Киев
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2498. Арк. 17. Машинопис. Оригінал.

ВЦСПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок – центральний орган професійних спілок, що здійснював керівництво діяльністю всіх
профспілкових організацій в Радянському Союзі з 1918 р. до 1990 р.
2
НКПС Союза ССР – Народний комісаріат шляхів сполучення СРСР – державний орган, що управляв діяльністю залізничного та ін. видів транспорту в
1923–1946 рр.
3
“митрополітанський будинок” – Будинок митрополита – пам’ятка архітектури XVIII ст. Протягом 200 років був резиденцією київського митрополита. Сьогодні – музей у складі Національного заповідника “Софія Київська” за
адресою: вул. Володимирська, 24, м. Київ.
1

There are published documents covering the initial phase of establishment of
the Central State Archives of the October Revolution and Socialist Construction
of the USSR (now – Central State Archives of Supreme Bodies of Power and
Government of Ukraine), which coincided with the events of World War II. In
order to study the history of institution the article focused on the activities of its
predecessors – the Central State Historical Archives, the Central Archives of the
Revolution, the Central Archives of Labor.
Key words: the archival institutions; the evacuation of archives; the back
evacuation; the Central State Archives of the October Revolution and Socialist
Construction of the USSR; Zlatoust City; Kyiv City; Kharkiv City.
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СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
ОГЛЯДИ
ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ
НАРИСИ

УДК 930.253:66(477.61)«189/191»
К. М. БЕЗГИНСЬКА, Т. А. ЛИСЕНКО*
ЗАРОДЖЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НА ЛУГАНЩИНІ В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ
Публікуються документи та світлини, які зберігаються в архівних відділах Лисичанської, Рубіжанської, Сєвєродонецької міських рад, Лисичанського міського краєзнавчого музею, Комунального підприємства “Міський музей” м. Рубіжне, Народного музею історії ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання
Азот”, Музею ВАТ НВП “Зоря”. Документи висвітлюють історію створення
та розвитку хімічних підприємств Луганської області наприкінці XIX – на початку XX ст.
Ключові слова: архівний документ; хімічний комплекс; Донецький басейн.

Потужний хімічний комплекс Луганщини пройшов нелегкий шлях
від зародження до повномасштабного розвитку своїх потужностей.
Хімічні підприємства області мають цікаву та складну історію: були
сплески й падіння, створювалися нові виробництва світового рівня, вирішувалися проблеми подальшого існування технологій.
У статті охоплено історію потужних хімічних підприємств, що
утворилися у містах Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк наприкінці
XIX – на початку XX ст. та стали лідерами у хімічній промисловості,
могутніми комбінатами, які забезпечили потреби країни вкрай необхідною продукцією після закінчення Другої світової війни.
Ще у далекому 1888 р. Д. І. Менделєєв після відвідання ним Донецького басейну написав доповідь “Про заходи для розвитку Донецької
кам’яновугільної промисловості”, основні положення якої потім були
ним розвинені у статті під назвою “Майбутня сила, що спочиває на
берегах Дінця”.
* Безгинська Катерина Миколаївна – директор Державного архіву Луган
ської області;
Лисенко Тетяна Анатоліївна – заступник директора-головний зберігач
фондів Державного архіву Луганської області.
© К. М. Безгинська, Т. А. Лисенко, 2016
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Лисичанська штейгерська школа. Кінець ХІХ ст.
Фото з Лисичанського міського краєзнавчого музею.

Учений детально розкрив перспективи освоєння багатств Донецького краю і провів детальний аналіз природних умов для розвитку
Донецького кам’яновугільного басейну, розробив пропозиції щодо зміни митних тарифів на вугілля, обґрунтував необхідність розширення
мережі залізниць, розвитку судноплавства по Донцю і Дону, як основного шляху для експорту мінерального палива. Великий Менделєєв
підказав підприємцям ідею побудови в цьому багатому корисними копалинами краю хімічного підприємства. З метою вивчення розвитку
вугільної і соляної промисловості та підготовки спеціалістів-гірників,

Документи Акціонерного товариства
“Любимов, Сольве и К0”
Лисичанський міський краєзнавчий музей.
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Содовий завод. Кінець ХІХ ст.
Фото з Лисичанського міського краєзнавчого музею.

у Лисичанській штейгерській школі він провів ряд лекцій і зустрічей з
викладачами1.
Первістком хімічної промисловості Луганщини можна вважати Донецький (Лисичанський) содовий завод, який у 1890 р. почало будувати
біля с. Верхнє російсько-бельгійське Акціонерне товариство “Любимов, Сольве і К0”.
Акціонерне товариство “Любимов, Сольве і К0” було засноване у
1887 р. Засновники: бельгійський підприємець Сольве Ернест Гастон
(1938–1922) – вчений-хімік і підприємець, розробник аміачного способу
виробництва соди з повареної солі та пермський купець Іван Іванович
Любімов (1838–1899) – купець 1-ї гільдії, меценат, громадський діяч.
Наприкінці квітня 1892 р. завод розпочав виробництво кальцинованої
соди аміачним способом і став великим на той час підприємством. У
1895 р. на заводі працювало більше 500 робітників, а до початку XX ст.
кількість їх подвоїлася, не враховуючи сотні робітників, які наймалися
поденно. Так, у 1916 р. на заводі працювало 1545 працівників2.
Содовий завод сприяв швидкому зростанню населення села
і розвитку промислового і соціального будівництва. У 1801 р. у
с. Верхнє нараховувалося 10 землянок, 19 казенних будинків, а також
19 казарм і 22 приватні будинки. В них проживали 559 осіб3.
Якщо перед початком будівництва заводу у с. Верхнє проживало
трохи більше 2 тис. осіб, то після запуску заводу ця численність подвоїлася, а через десять років – потроїлася. Було збудовано багато адміністративних та житлових цегляних будівель, лікарня, церковно-приходські школи, Миколаївська церква тощо. Біля шахти “К. Скальковський”
було збудовано велике робітниче селище, поряд був насаджений сад
для відпочинку і розваг, побудований невеликий театр4.
Лютнева революція та Жовтневий переворот 1917 р. змінив економічну та промислову ситуацію в регіоні. У 1919 р. іноземні та приватні
підприємства були націоналізовані, содовий завод увійшов до складу
державного тресту “Хімвугілля”.
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Содовий завод. 1908 р.
Фото з Лисичанського міського краєзнавчого музею.

Розпочалися роботи з відновлення виробництва заводу “Донсода”,
що призвело до збільшення випуску основних видів продукції. Але
тільки у 1936 р. завод запрацював на повну силу, перевищивши дореволюційне виробництво кальцинованої соди у чотири рази.
Подальший розвиток заводу припинився під час Великої Вітчизняної війни. У перші місяці війни добровольцями на фронт пішли 70 його
працівників, а потім всього до лав добровольців вступили 1200 осіб5.
Замість мобілізованих на завод прийшли жінки, підлітки та пенсіонери.
За вказівкою Народного комісаріату хімічної промисловості СРСР
обладнання заводу було демонтовано і відправлено у тил, у міста Серлитамак (Башкортостан), Чирчик (Узбекистан), Березники (Росія).
Після звільнення міста від нацистської окупації були прийняті всі
заходи щодо відновлення роботи заводу, який лежав у руїнах. За короткий період окупації його виробнича база була майже повністю знищена. Було зруйновано сотні житлових будинків, електростанцію, комунальне господарство, школи, клуби, бібліотеки, вивезено з підприємств
залишки обладнання. Збитки, спричинені господарству, нараховувалися сотнями мільйонів карбованців. Тільки втрати содового заводу за
підрахунками спеціальної комісії складали 174 млн крб6.
Потрібно було виконати величезний обсяг робіт із відновлення
цехів, сировинної бази – Секменевского крейдяного кар’єру і розсолопромислу “Карфаген”. По суті, треба було заново відродити завод,
підняти його з руїн і попелу. Про вжиті заходи з відновлення заводу
можна дізнатися з наказу директора содового заводу Івана Антоновича
Химченка від 30 жовтня 1943 р. № 6:
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Содовий завод. 30-ті роки ХХ ст.
Фото з Лисичанського міського краєзнавчого музею.

“И. о. начальника ОРСА тов. Хохлову развернуть работу по засолке овощей, так чтобы к 10/х было засолено помидор 20 тонн и к 20/х
засолить капусты 20 тонн. Создать засолочные пункты, очистить и подготовить подвалы, для засолки овощей….т. Рудакову приступить к
учету и изъять до 15/х в квартирах всего заводского имущества: столы,
шкафы, кровати и другое. При необходимости, в отдельных квартирах
проводить обыски и изъятие имущества с помощью милиции. Предложить всем жителям заводских квартир очистить дворы и подъезды от
бурьянов…15/х ввести марочную систему учета посещаемости работы
рабочими, служащими и ИТР…”7.
З наказу директора содового заводу від 20 листопада 1943 р. № 21:
“На основании постановления Исполкома Лисичанского Райсовета
Депутатов трудящихся от 15/Х- 43 г. О мобилизации трудоспособного
населения для работы на Донецком содовом заводе.
Приказываю, выделить уполномоченных для приема мобилизированного населения….
Назначенным уполномоченным ежедневно информировать дирекцию завода о ходе мобилизации”8.
Великий досвід керівної роботи і повноваження воєнного часу, а
також допомога заводу з тилу і новостворених будівельних організацій
дозволили директору організувати відновлювальні роботи швидкими
темпами, і вже в травні 1944 р. цех кальцинованої соди видав першу
продукцію.
Содовий завод був першим серед підприємств хімічної промисловості, який перейшов на госпрозрахунок. Державний план 1948 р. був
виконаний на 106,4%. Продуктивність праці виросла порівняно з попереднім роком на 36,6%. У підсумку було отримано 4 млн 40 тис. крб
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Рубіжанський завод. 1916 р.
Фото з Комунального закладу “Міський музей” м. Рубіжне.

надпланової економії. Тому Указом Президії Верховної Ради СРСР від
19 січня 1949 р. до дня 50-річного ювілею Донецький содовий завод
ім. Леніна був нагороджений орденом Леніна9.
Близькість до вугільних шахт, Донецького (Лисичанського) содового заводу, коксобензольних підприємств, річки Сіверський Донець
та озер, які розкинулися навкруги, залізниці, що забезпечила доставку
сировини та відправку готової продукції дало підстави акціонерному
товариству “Русско-Краска” розпочати будівництво хімічного заводу
поблизу станції Рубіжне.
Акціонерне товариство “Русско-Краска” викупило у місцевого поміщика 1840 десятин землі і влітку 1915 р. розпочало будівництво. У
березні 1916 р. завод видав першу продукцію. Акціонери вирішила виробляти продукти важкого органічного синтезу – сірчану кислоту, фенол та рідкий хлор10.
У липні 1921 р. хімічний завод увійшов до складу тресту “Хімвугілля”. У 1922 р., продовжуючи випускати сурик і глауберову сіль,
завод освоїв виробництво чорного барвника.
Трест “Хімвугілля” направив для роботи на завод 34 фахівці – інженерів і техніків. Для хлорного і азотного цехів було виділено нове
обладнання, організовано центральну заводську лабораторію, на якій
у 1926 р. працювало 20 фахівців-хіміків. Лабораторія розпочала дослідні роботи щодо покращення якості продукції, що випускається та
створення нових марок барвників. У 1925–1928 рр. завод розширився,
були введені в експлуатацію нові цехи. Кількість працівників на заводі
збільшилася з 587 осіб у 1925 р. до 1300 у 1927 р.11
З січня 1932 р. хімічний завод став Рубіжанським хімічним комбінатом. У 1932 р. комбінат випустив продукції у 7,6 разів більше, ніж у
1927–1928 рр. Із спогадів колишнього працівника хімічного комбінату
М. М. Клочка, які зберігаються у Комунальному закладі “Міський музей” м. Рубіжне: “Возобновление строительства началось только в 1924
году, шло оно быстрыми темпами и уже к 1930 году были построены
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Рубіжанський комбінат. 40-і роки ХХ ст.
Фото з Комунального закладу “Міський музей” м. Рубіжне.

и введены в действие производственные мощности по выпуску серной,
азотной и соляной кислот, хлора, хлорбензола, бетанафтола, салициловой кислоты, нитробензола, сернистого черного красителя, поташа из
золы подсолнечника, силикатного кирпича. В 1931 году было пущено
производство анилина.
К 1935 году на базе закупленного у немецких фирм “Крупп” и
“Борзиг” оборудования, был построен и пущен комплекс производства
по выпуску важнейших полупродуктов для красителей…
Немцы, чтобы получить больше золота, продали оборудование конструктивно сложное, неудобное в обслуживании, с медно-никелевыми
вкладышами. В последующем, большинство из которого было заменено на оборудование упрощенной конструкции, а также без медноникелевых вкладышей.
Фирма “Крупп” поставила стальные литые автоклавы высокого
давления с дефектами литья. Устранение дефектов фирма производила
на площадке своими силами, путем расчистки их и последующей
заплавкой методом электросварки. Процесс устранения дефектов
прятали от наших глаз, не желая выдать нам секрет…”.
Перед Другою світовою війною комбінат завершив будівництво
декількох об’єктів – анілінового цеху та цеху з виробництва неозону. У
1940 р. було випущено 7843 тони барвника, у тому числі 163 кубових,
що виготовляються тільки на Рубіжанському комбінаті.
У жовтні 1941 р., через близькість до фронту, Рубіжанський хімічний комбінат почав демонтаж обладнання і відправку його до міст Уфа
і Кемерово (Росія). Всього було відправлено 1900 вагонів з обладнанням, а також 1850 робітників, близько 4,5 тис. членів їхніх сімей, 45
вчителів, 35 професорів і викладачів хіміко-технологічного інституту12.
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Лист про направлення на роботу випускника Московського
хіміко-технологічного інституту Б. М. Алієва. 1944 р.
Документ з архівного відділу Рубіжанської міської ради.

За час нацистської окупації м. Рубіжного хімічний комбінат зазнав непоправних втрат – первісток анілінофарбної промисловості був
вщент зруйнований. За даними спеціальної комісії збитки, завдані комбінату, становили 480 млн крб.13.
Державна Комісія Оборони розглянула у 1943 р. питання відновлення хімічного комбінату, планувалося ввести в експлуатацію 20 основних виробництв. Першим налагодили випуск продукції – чорнильного порошку, фотоматеріалів. Згодом почалося виробництво сірчистого
чорного барвника, бензойної та саліцилової кислот, нітропродуктів14.
Інженери, а також висококваліфіковані робочі-хіміки були достроково демобілізовані та направлені на Рубіжанський комбінат. Спеціалісти Всесоюзного науково-дослідного інституту органічних напівпродуктів і барвників, Державного інституту проектування підприємств
анілінофарбної промисловості “Гіпроанілінфарба” брали участь у визначенні перспектив розвитку комбінату, розробленні рецептури нових
барвників, проектуванні виробництва.
До кінця 1947 р. відновлення хімічного комбінату було в основ
ному завершено. У 1949–1950 рр. на повну силу запрацювали 2 нових цехи з випуску кубових барвників. До середини 50-х років XX ст.
комбінат освоїв випуск 50 нових видів барвників, ставши згодом найкрупнішим постачальником барвників і напівпродуктів на внутрішні і
зовнішні ринки країни15.
Після детального обстеження місцевості, прилеглої до річки
Сіверський Донець біля станції Рубіжне Старобільського повіту
Харківської губернії, у 1916 р. Російське товариство для виробництва
та продажу пороху прийняло рішення побудувати поблизу вже діючих
заводів товариств “Русско-Краска” та “Коксобензол” Південний завод
вибухових речовин. Згідно з договором із Російським товариством
будівництво заводу здійснювалося будівельною конторою “А. Гобье,
Братьев Д. и А. Гусинских и А. М. Заславського”.
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Фірмовий бланк
Будівельної контори
“А. Гобье,
Братьев Д.
и А. Гусинских
и А. М. Заславського”.
Документ із Музею
ВАТ НВП “Зоря”.

У нестерпно важких побутових умовах та при епідемії висипного
тифу, яка спалахнула у грудні 1916 р., на будівництві заводу працювали
залучені з найближчих сіл селяни Старобільського повіту, шахтарі та
значна кількість військовополонених. З листа одного з директорів Товариства Є. Грубе до Голови Хімічного Комітету у 1917 р.: “...и лишь
неутомимая енергия служащих Южного завода при огромных затратах,
превышающих в 2–3 раза сметные предложения, дала возможность Обществу организовать работы по постройке завода в таком масштабе,
что завод предполагается пустить в ход в конце июля с. г.”16.
Незважаючи на важкі умови праці, відсутність у більшості робітників необхідного виробничого досвіду, 15 серпня 1917 р. завод випустив
першу партію готової продукції – тротилу і ксилілу.
Революційні події 1917 р. та громадянська війна негативно позначилися на діяльності заводу. Матеріально-технічне забезпечення заводу можна уявити з листа, датованого 22 листопадом 1917 р.
Завод у післявоєнний період справляв гнітюче враження: виробничі
споруди частково зруйновані, обладнання покрито іржею, транспортні
засоби та електрообладнання пограбовано і вивезено. Але, незважаючи на такий стан, завод зумів налагодити виробництво, підключивши
до цього процесу інтелектуальний потенціал та високу працездатність
працівників.
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Прохання керівництва Південного заводу вибухових речовин
до Товариства “Русско-Краска” про виділення чорнил. 1917 р.
Документ із Музею ВАТ НВП “Зоря”.

У липні 1921 р. Рубіжанський хімічний завод увійшов до складу
створеного в м. Лисичанську тресту “Хімвугілля” Управління вугільної промисловості Всеукраїнського раднаргоспу. Трест “Хімвугілля”
посилив керівний склад, направив для роботи на заводі велику групу
інженерно-технічних працівників.
Згідно з постановою РНК СРСР від 3 березня 1941 р. та наказу
Народного Комісаріату хімічної промисловості № 64, Рубіжанський
хімічний комбінат був розділений на два підприємства: Рубіжанський
хімічний завод і Державний завод № 20, який з 1 квітня 1941 р. розпочав свою самостійну діяльність до вересня 1941 р.
У вересні 1941 р. директору заводу була надіслана шифровка
за № 2366 з наказом народного комісара П. М. Горемикіна такого
змісту: “...немедленно приступить к эвакуации завода..., цех олеума,
начиная с 29 сентября, начать демонтировать и оборудование грузить
в адрес завода № 319 г. Кемерово..., оставить дальнейшую сборку
производственніх цехов и приступить демонтировать их ...”17.
Евакуація заводу відбувалася у двох напрямках: обладнання виробництва оленіуму відправлялося до м. Кемерово (Росія), інші цехи –
м. Уфи (Республіка Башкортостан, Росія). Витрати, пов’язані з евакуацією заводу, склали 1986 тис. крб та всі вони були використані з
оборотних коштів заводу.
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Фрагмент шифровки. 1941 р.
Документ із Музею ВАТ НВП “Зоря”.

Наприкінці 1943 р., згідно з Постановою РНК СРСР від 9 жовтня
1943 р. № 1100-340 та наказу НКБ СРСР від 15 жовтня 1943 р. на зруйнованому війною заводі розпочалися відновлювальні роботи, а саме:
відновлення систем електропостачання, водопостачання, каналізації,
житлового фонду у робочому селищі, а головною метою було відновлення та пуск виробництва.
Всі зусилля керівництва заводу і працівників були направлені на
забезпечення безперебійної, безпечної і ефективної роботи підприємства, поліпшення його економічних показників. Тому збитковий завод
вже у 1963 р. став першим у галузі рентабельним підприємством.
Будівництво у промисловому Донбасі азотно-тукового заводу на
базі коксівного вугілля було доручено державному тресту “Хімвугілля”. Під будівництво заводу була вибрана Новосиротинська ділянка,
яка представляла собою безплідний піщаний степ.
Майбутній хімічний комбінат спочатку планувалося використовували для основного виробництва – синтетичного аміаку та азотних
добрив. Для підготовчих робіт та розгортання будівництва у 1932 р.
Народний комісаріат важкої промисловості СРСР створив у м. Лисичанську управління будівництва азотно-тукового заводу.
Навесні 1934 р. розпочалося будівництво робітничого селища, яке
згодом назвали “Лісхімбудом” (з 1958 р. – Сєвєродонецьк). У складних
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Початок будівництва заводу. 30-ті роки XX ст.
Фото з Народного музею історії ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”.

умовах працювали перші будівельники, які закладали фундамент хімічного підприємства. Місцевість представляла собою піщаний пустир, на
якому лежав розпечений сонцем пісок. Через постійні вітри він висів
хмарами пилюки, засипав підготовлені котловани під будівництво та
засліплював очі робітникам.
У 1935 р. було закінчено прокладання залізничної гілки від станції
Рубіжне до Лісхімбуду. У 1937 р. було введено в експлуатацію деревообробний цех, вапняні печі, насосну, амбулаторію та ін. соціальні
об’єкти18.
У жовтні 1938 р. селище Лісхімбуд було відокремлено від міста
Лисичанська, а у листопаді були проведені перші вибори депутатів
ради. На той час у селищі проживало вже 3249 осіб19. У 1940 р. було
створено спеціалізоване будівельно-монтажне управління Харківського
територіального тресту “Донбасважбуд”, на якому працювало більше
3 тис. робітників, інженерів і техніків20.

Цех синтезу аміаку. 40-і роки XX ст.
Фото з Народного музею історії ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”.
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Перед хіміками постало відповідальне завдання – зведення промислових об’єктів. Їм належало ввести в експлуатацію цехи переробки
аміаку.
Але подальший розвиток заводу був перерваний війною. У вересні
1941 р. розпочалися демонтаж і евакуація цехів хімічного комбінату та
заводу силікатної цегли. Близько 400 вагонів було відправлено на Урал
до м. Березняки (Росія).
Після визволення селища від нацистської окупації у 1943 р. бюро
Ворошиловградського обласного комітету КП(б) України прийняло постанову про відновлення будівництва хімічного комбінату. У першу чергу було передбачено відновити під’їзні колії, автошляхи, заводи силікатної цегли та ремонтно-механічний, відремонтувати житло21. Загалом
окупація спричинила Лісхімбуду матеріальної шкоди на 54,3 млн крб.22.
Обладнання для комбінату надходило з заводів, діючих у тилу та
з аналогічних підприємств Німеччини за рахунок репарації. Згідно з
наказом Наркомхімпрому від 7 жовтня 1945 р. № 411 для цілей відновлення Лисичанського азотно-тукового комбінату було утворено будівельно-монтажний трест “Лисичанськхімпромбуд”23.
Велика увага приділялася житловому та побутовому будівництву.
Із рішення партійно-господарського і профспілкового активу щодо відновлення хімічного комбінату від 26 серпня 1947 р.: “Обеспечить первоочередной задачей организованный прием прибывающей на строительство рабочей силы и создать необходимые жилищные, бытовые и
культурные условия, для чего провести следующие мероприятия:
а) …сосредоточить внимание и сконцентрировать все людские, технические и материальные ресурсы на строительство жилищного фонда,
с таким расчетом, чтобы все рабочие были обеспечены квартирами и
общежитиями, постоянными домами…;
б) с 27 августа в порядке оказания социалистической помощи жилстроительству ежедневно выделять 100 человек рабочих;
в) всем трудящимся, проживающим на поселке отработать на жилстроительстве не менее двух дней…
3. Учитывая временные трудности в жилищном фонде собрание актива обязуется и призывает всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих провести самоуплотнение в своей жилплощади
для обеспечения жилья вновь прибывших рабочих на строительство”24.
До кінця 1950 р. виробнича база треста була створена. Було закінчено реконструкцію заводу силікатної цегли, розпочали свою діяльність
нові заводи: червоної цегли, залізобетону, центрального бетонорозчинного вузла, а також цехи: арматурний, шлакоблочний, гіпсолітовий. У
1951 р. трест здав хімкомбінату цехи переробки слабкої кислоти і аміачної селітри, які згодом дали першу партію високоякісної гранульованої аміачної селітри. Це стало дуже важливою подією післявоєнної
історії будівництва гіганта хімії в Україні. З 1951 р. підприємство із
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року в рік набирало темпи росту важливої для народного господарства
продукції. Лисичанський комбінат став справжньою кузнею кадрів для
хімічної промисловості.
Хімічні підприємства Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька
стали локомотивом економічної потужності Луганської області. Це
основні підприємства, які забезпечили соціальний розвиток не тільки
своїх підприємств, не тільки міст, у яких вони розташовані, але й усього регіону. Завдяки випуску продукції хімічної промисловості значно
розширилася сировинна база, створилися нові матеріали для промисловості, ефективні засоби для піднесення сільського господарства, збільшився випуск і покращилася якість товарів споживання.
Историческія и статистическія замътки о Лисичанской штейгерськой
школъ за все время ея существования (1872–1910 гг.). Лисичанскъ, 1910. С. 15.
2
Подов В. І. Шлях, рівний століттю. 1992. С. 8.
3
Держархів Луганської обл. (Державний архів Луганської області).
Ф. П-1. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 112.
4
Кострица Ю. Золота книга Лисичанська. 2009. С. 307.
5
Держархів Луганської обл. Ф. П-179. Оп. 3. Спр. 1408. Арк. 164.
6
Там само. Спр. 100. Арк. 14, 25, 27.
7
Архівний відділ Лисичанської міської ради. Ф-22. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 14
8
Там само.
9
Кострица Ю. Зазнач. твір. С. 307.
10
Держархів Луганської обл. Ф. Р-4. Оп. 1. Спр. 743. Арк. 68.
11
Там само. Спр. 931. Арк. 5–6.
12
Там само. Ф. Р-179. Оп. 3. Спр. 79. Арк. 101.
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Там само. Спр. 33. Арк. 4.
14
Там само. Ф. П-4. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 83.
15
Там само. Арк. 82.
16
Павленко А. Рубіжанський казенний хімічний завод “Заря”. 2007. С. 26.
17
Там само. С. 82.
18
Держархів Луганської обл. Ф. Р-1658. Оп. 1. Спр. 473. Арк. 9.
19
Там само. Арк. 31.
20
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21
Там само. Ф П-94. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 41–43.
22
Там само. Ф. Р-1658. Оп. 1. Спр. 473. Арк. 31.
23
Зінов А. Місто, у якому ми живемо. Сєвєродонецьк. 1994. С. 46.
24
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There is published a number of documents and photos that are stored in
archival departments of Lysychansk, Rubizhne, Severodonetsk city councils,
Lysychansk City Museum, the Municipal enterprise “City Museum” Rubizhne City,
the Museum of history of PJSC “Azot Severodonetsk Association”, the Museum
of OJSC SPE “Zorya”. The documents highlight the history and development of
chemical enterprises of Luhansk Region in the late 19 – early 20 centuries.
Key words: the archival document; the chemical complex; the Donetsk basin.
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УДК 930.253:[929Холодний:7.071.1](477)«192/193»

Л. В. ВАЩУК*

ПЕТРО ІВАНОВИЧ ХОЛОДНИЙ: ПОСТАТЬ МИТЦЯ
(за документами Центрального
державного архіву зарубіжної україніки)
На основі документів Центрального державного архіву зарубіжної україніки висвітлено мистецьку діяльність у 1920–1930-і роки (під час перебування
в еміграції) видатного українського художника, громадсько-політичного діяча, вченого та педагога Петра Івановича Холодного, а також розглянуто, як
сучасники оцінювали внесок митця у розвиток української культури.
Ключові слова: Петро Іванович Холодний; художник; громадсько-політичний діяч; періодичні видання; виставки; еміграція.

Початок ХХ ст., що відзначився героїчними та, водночас,
трагічними подіями національно-визвольних змагань 1917–
1921 рр., привніс в українську
історію нові імена патріотів
– борців за відновлення національної державності. Серед них
вирізняється досить неординарна та багатогранна постать
Петра Івановича Холодного
(1876–1930). Видатний громадсько-політичний діяч, міністр
народної освіти Української Народної Республіки (УНР), учений-хімік та педагог Петро Холодний (старший)1 зробив ще й
неоціненний внесок у розвиток
українського мистецтва, будучи
П. І. Холодний на риболовлі. Шале
(Франція), 1928 р.
талановитим живописцем, ху“Тризуб”, ч. 21, 21 червня 1931 р.
дожником-монументалістом та
ЦДАЗУ. Ф. 15. Оп. 1. Спр. 129. Арк. 113.
графіком.
Зовсім не випадково сучасники митця порівнювали його з ідеалом італійського Ренесансу – “універсальною людиною” (лат. homo
* Ващук Людмила Вікторівна – провідний науковий співробітник відділу
використання документів Центрального державного архіву зарубіжної
україніки.
© Л. В. Ващук, 2016
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universalis) та з флорентійським художником і винахідником Леонардо
да Вінчі. Влучно з цього приводу про постать Петра Холодного висловився громадсько-політичний діяч, публіцист В’ячеслав Прокопович:
“Холодного, його напрочуд ріжносторонню натуру трудно вкласти в
тісні рамці якогось фаху. В ньому було щось од тих майстрів раннього Відродження, ріжносторонності, багатству одарованости, широчині
знання і інтересів та ріжноманітності праці на усяких ділянках духу
людського, яким ми не перестаємо дивуватися й досі. Холодний для
мене – вчений, педагог-творець, організатор, маляр, громадянин, борець за Україну, державний муж і найширше – чоловік”2.
Тривалий час ім’я П. І. Холодного було маловідоме серед української громадськості, адже в радянські часи дослідження постаті міністра уряду УНР та активного учасника національно-визвольних змагань
було неприпустиме. Зі здобуттям Україною незалежності розпочалося
поступове вивчення феномену діяча. Починаючи з 90-х років ХХ ст. і
до сьогодні з’явилася низка наукових праць, присвячених Петру Холодному (старшому) як митцю. Зокрема, його творчу та культурноосвітню діяльність досліджували В. М. Даниленко, Г. О. Куриленко,
Т. С. Осташко, Ю. В. Телячий, А. М. Трембіцький, А. А. Трембіцький3
та ін.
Документи про П. І. Холодного розпорошені в різних архівних
установах України, що не зовсім сприяє дослідженню його життєвого
і творчого шляху. Так, частина документів, що інформує про творчість
митця, нині зберігається у Державному архіві Львівської області, зокрема у фонді “Асоціація незалежних українських митців” (Ф. 291. Оп. 1).
Також комплекс документів про П. І. Холодного знаходиться на зберіганні у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) – “Холодний Петро Іванович (1874–
1930) – міністр освіти Директорії УНР, листопад 1920 р. – м. Гусятин,
листопад 1921 р. – м. Тарнів, червень 1922 р. – м. Львів” (Ф. № 1868.
Оп. 1). Проте документи цих фондів висвітлюють лише певний період
життя діяча, що, безумовно, недостатньо для ґрунтовних досліджень
його багатогранної постаті.
Незамінними джерелами при вивченні творчості Петра Холодного
(старшого) є українські періодичні видання, що виходили друком незначними тиражами як на теренах Галичини, що перебувала у складі Польської Республіки, так і безпосередньо за кордоном – в Австрії,
Польщі, ЧСР та Франції. Значний комплекс періодики міжвоєнного
періоду, що проливає світло на мистецькі здобутки художника у період його життя з 1920 р. до 1930 р. та розвиток українського образотворчого мистецтва в цілому, зберігається у Центральному державному
архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Зокрема, інформація про Петра
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Холодного міститься у документах фонду “Колекція журналів, газет та
бюлетенів, виданих в Україні та за кордоном” (Ф. № 15).
Серед періодичних видань, які всебічно висвітлюють постать Петра Холодного як митця, варто назвати такі: ілюстрований журнал для
дітей “Ранок” (Кам’янець-Подільський); друкований орган ревізійного
Союзу українських кооператорів “Господарсько-кооперативний часопис”, місячник літератури, науки й суспільного життя “Літературно-науковий вісник”, місячник української плястики “Українське мистецтво”
(Львів); тижневик “Воля” (Відень); друкований орган головної управи
Українського центрального комітету в Польщі “Шляхом незалежности”, науково-літературний місячник “Наша культура” (Варшава); видання Українського товариства прихильників книги “Книголюб” (Прага); тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва
“Тризуб” (Париж).
Статті та повідомлення зазначених вище видань несуть у собі цінну інформацію про маловідомі творчі досягнення Петра Холодного
(старшого), його участь у численних художніх виставкових проектах,
організацію ним мистецьких заходів у Львові, поїздки за кордон із метою збору матеріалів для розроблення нових сюжетів. Ці публікації, що
вийшли ще за життя художника, фіксують поточні події його творчої
біографії. Інша група – статті, присвячені пам’яті Петра Холодного, та
окремі повідомлення щодо подальшої долі його творчої спадщини.
Аналіз першої групи публікацій дозволяє не лише вивчити постать
Петра Холодного як митця, а й дослідити історичне тло, на фоні якого
відбувалася його діяльність. До цих джерел належать як ґрунтовні статті, так і короткі повідомлення, що розповідають про поточні новини з
життя художника. Наприклад, на сторінках тижневика “Воля” (ч. 6, Відень) за лютий 1920 р. у рубриці “Українське мистецтво” інформується
про завершення Петром Холодним двох великих картин “Покуття” і
“Польські війська в Кам’янці” та створення ним цінних портретів діячів українських національно-визвольних змагань4.
Незважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні,
яка безпосередньо впливала на життя П. І. Холодного як міністра народної освіти уряду УНР, художник не полишав творчої діяльності. Навпаки, цей період був досить плідним і в результаті дав цілу галерею
портретів військових та політичних діячів.
Військова тематика не могла залишити байдужими тогочасних
митців, свідченням чого стала Українська мистецька виставка, що відкрилася 4 червня 1922 р. у приміщенні Музею Наукового товариства
ім. Т. Шевченка у Львові. Детально про захід розповідає стаття “З мистецької виставки. (Вражіння і замітки)”5, опублікована під псевдонімом
“Homo” у “Літературно-науковому вістнику” (кн. IV, Львів) за серпень
1922 р. Організатором виставки виступив Гурток діячів українського
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мистецтва у Львові, головою якого був Петро Іванович. Автор інформує, що серед 326 експонатів виставки 218 становлять твори наддніпрянських художників. За його твердженням, “виступ придніпрянських
і галицьких українців разом на одній виставці, ми й мусимо витати, як
симптом соборности української культури…”6.
У замітці автор зауважив, що “найбільшу увагу відвідувачів притягає до себе велике полотно Петра Холодного “Ой у полі жито”, як і
взагалі куток занятий його образами. Він є правдивим центром, а згадане полотно кульмінаційним пунктом виставки”7. Детально аналізуючи
мистецький витвір, він вказує на зв’язок стилю Петра Холодного з традиціями візантійського мистецтва. У другій картині художника – “Св.
Зосима і Саватія”, на думку публіциста, також спостерігається ґенеза
стилю майстра від візантійського іконопису та давнього українського
мистецтва. На виставці було представлено й пейзажі Петра Холодного
(“Початок весни”, “Зима – сніг паде”) та портрети його сучасників –
Андрія Лівицького і генерала Безручка8, де художником влучно передана не лише їхня зовнішня схожість, а й характер та душа.
Про нові творчі досягнення митця неодноразово інформувалося на
сторінках “Тризубу”. У рубриці “З літератури і мистецтва” тижневика (ч. 9, Париж) за 13 грудня 1925 р. уміщено повідомлення про нову
ікону, написану Петром Холодним, а саме – ікону св. Володимира та
св. Йософата для Волоської (Успенської) церкви у Львові9.
Періодичні видання свідчать, що творчість Петра Холодного (старшого) тісно перепліталася із його громадсько-культурною діяльністю – він неодноразово виступав ініціатором та організатором багатьох
мистецьких заходів. У рубриці “Всеукраїнська мистецька хроніка” місячника “Українське мистецтво” (ч. 2, Львів) за листопад 1926 р. опубліковано повідомлення “IV Виставка Гуртка діячів українського мистецтва у Львові”. Замітка інформує, що 28 листопада 1926 р. у залах
Національного музею у Львові відбулося відкриття виставки, де експонувалося 114 робіт 18-ти українських митців. Захід відкривав голова гуртка – Петро Холодний. Окрім робіт самого голови, на виставці
було представлено творчі доробки Петра Мегика, Петра Обаля, Ольги
та Олени Кульчицьких, Роберта Лісовського та ін.10 Також у виданні
надруковано три репродукції вітражів П. Холодного, виконаних ним в
Успенській церкві у Львові.
У цьому ж номері місячника “Українське мистецтво” привертає
увагу повідомлення “Виставка української графіки в Бельгії”, в якому анонсується виставка української гравюри та книжної графіки, що
мала відкритися у квітні 1927 р. Організатором заходу виступав відомий український політичний діяч і публіцист Дмитро Андрієвський11.
Цій же виставці української графіки у Бельгії присвячена стаття
“Виставка сучасної української графіки в Брюселі”, що вийшла дру-
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Малюнок Петра Холодного
(старшого) “Ранок”
(підписано – “ПХ”),
Кам’янець-Подільський,
1920 р.
ЦДАЗУ Ф. 15. Оп. 1.
Спр. 37. Арк. 2.

ком на сторінках видання Українського товариства прихильників книги
“Книголюб”, (кн. ІІ, Прага) за 1927 р.12 Виставка проходила 23 квітня – 15 травня 1927 р. у приміщенні “Le Museé du Livre”. У заході взяли участь митці-графіки з Наддніпрянської України, Галичини та представники української діаспори: Микола Бутович, Василь Касіян, Павло
Ковжун, Володимир Січинський, Роберт Лісовський, Олена Кульчицька, Петро Холодний (старший) і Петро Холодний (молодший) та багато інших. Окрім гравюр було представлено чимало зразків української
книжкової графіки – обкладинки, видавничі марки та ілюстрації.
Виставка викликала значний резонанс серед бельгійських знавців
графіки та громадськості, у т. ч. французької. Вийшли відгуки та рецензії у виданнях Львова, Луцька та українських часописах у Парижі. Серед французьких рецензій привертає до себе увагу стаття в “Le
Museé du Livre”. У ній найбільш детально характеризується творчість
граверів Олени Кульчицької, Василя Касіяна, Петра Холодного (старшого), Миколи Глущенка та ін. Оскільки виставковий проект справив
враження на європейську публіку, то організаторами було прийнято рішення повторно показати його восени 1927 р. у Берліні, Парижі, Римі
та ін. великих містах Європи13.
Зауважимо, що книжкова графіка у 20-х – 30-х роках ХХ ст. була
поширеним жанром творчості в середовищі українських митців, які
оздоблювали обкладинки книг, періодики та ілюстрували друковані видання. Так, у ЦДАЗУ на зберіганні знаходиться журнал для дітей “Ранок” (ч. 1, Кам’янець-Подільський), віддрукований у 1920 р.14, ілюстрації до якого створені Петром Холодним (старшим) і Антоном Середою.
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Степан Сірополко, український громадський діяч і педагог, у статті “Видавниче товариство “Зірка” в Кам’янці на Поділю. Спогади”,
опублікованій у “Книголюбі” за 1927 р., знайомить читачів з історією
цього журналу. Відкривав видання малюнок Петра Холодного “Ранок”.
Також на його сторінках було розміщено ще шість ілюстрацій до тексту казок, виконаних цим художником15. С. Сірополко справедливо зауважує: “На жаль, сірий папір та слаба друкарська фарба не могли передати всіх відтінків оригіналу, але все ж таки всі ці ілюстрації зробили
ефект на книжковому ринку Поділля”16. Сьогодні справедливо вважати,
що, незважаючи на низьку якість друкарських технологій того часу,
ілюстрації, створені відомими українськими митцями, є кращими серед
зразків української книжкової графіки ХХ ст.
Аналізуючи матеріали української періодики, можна констатувати,
що особливо плідним у житті Петра Холодного був 1928 р., адже цього року він здійснив робочу поїздку до столиці Франції. Повідомлення “Професор Петро Холодний в Парижі”, опубліковане на сторінках
“Тризубу” (ч. 24) від 24 червня 1928 р.17, вказує на його приїзд зі Львова до Парижа. Напередодні у Львові митець завершив серію вітражів
для Волоської церкви, де, на думку автора: “не тільки дав кращі зразки
суто української іконографії, але й прокладає нові шляхи в самій техніці цього роду мистецтва”18.
Метою подорожі до столиці Франції був збір матеріалів для написання картини на замовлення Музею ім. С. Петлюри в Парижі –
“Смерть Пана Отамана”. Принагідно 16 червня 1928 р. у приміщенні
Українсько-Кавказького клубу “Незалежність” з ініціативи Української
Об’єднаної Громади у Франції професор прочитав відкриту лекцію
“Об’єкт мистецтва і фізичний його вираз в пластичному мистецтві”,
віднісши до предмету мистецтва саме духовний, а не фізичний стан,
що, без сумніву, знайшло відгук і в його творчості.
Згодом, у 1931 р., сучасник Петра Холодного В. Прокопович напише, що “через навал роботи за-для шматка насущного хліба, оте виганяння метрів, та пізніше через хворість, проєкту того він не здійснив”19.
7 червня 1930 р. після тривалої хвороби Петро Іванович Холодний помер. Передчасна смерть художника стала приводом для написання його
товаришами та колегами численних спогадів, статей в його пам’ять,
що, без сумніву, є цінним джерелом при дослідженні постаті П. Холодного як громадсько-політичного діяча і як митця.
На сторінках друкованого органу Українського центрального комітету (УЦК) в Польщі “Шляхом незалежности” (ч. 2, Варшава) за
1930 р. було опубліковано текст виступу голови УЦК Миколи Ковальського “Проф. Петро Холодний (Замісць некролога)”20, проголошений
під час похорону. У статті громадський діяч вказує на важливу роль
Петра Холодного як педагога на посадах асистента кафедри фізики Ки-
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ївської Політехніки та директора Київської комерційної школи у його
молоді роки. Відзначає активну участь Петра Івановича в громадському, культурному житті країни та політичну діяльність у складі уряду
УНР у Києві, а згодом – у Кам’янці та в екзилі у Тарнові21.
Після ліквідації урядового апарату Державного Центру УНР у
Тарнові важливим етапом життя Петра Холодного, за свідченнями
М. Ковальського, став львівський період. Перебування митця у Львові відзначилося активною мистецькою діяльністю та організацією художником потужних мистецьких заходів. Саме в ці роки він творив у
іконописному жанрі, здійснив чимало настінних розписів та вітражів.
За твердженням М. Ковальського, Петро Іванович уміло консолідував
українську еміграцію у Львові та репрезентував перед галицьким су
спільством державну концепцію УНР22.
У цьому ж номері видання було вміщено повідомлення “Над могилою П. І. Холодного”, яке інформує про прибуття на похорон представників уряду УНР, родин Лівицьких, Сальських та численних громадських організацій Польщі , ЧСР і Львова23.
Високу оцінку творчості Петра Холодного (старшого) дав також
український мистецтвознавець Микола Голубець у статті “Петро Холодний (1876–1930)”, опублікованій у “Літературно-науковому вістнику”
(ч. VII–VIII, Львів-Тернопіль) за липень–серпень 1930 р.24 М. Голубець
вважав, що він був не просто художником, а й педагогом, політиком,
“терпеливим відкривачем таємниць хемічних сполук”, “невтомним риболовом”. Основою творчості Петра Холодного мистецтвознавець вбачав як його талант, так і досягнення попередників: “Петро Холодний не
починав з нічого й не творив у порожні. За собою чув він досягнення –
Шевченка, Мартиновича, Васильківського і Кричевського, поруч і біля
себе відчував приспішений стук творчих серць – Бурачка, Мурашка,
Нарбута, Бойчука й цілої кавалькади їх молодих учнів…”25.
У згаданій вище статті в пам’ять митця М. Голубець послідовно
розкрив етапи творчого становлення Петра Холодного – від молодого аматора, учня вечірніх курсів у школі Мурашка – до майстра своєї
справи. Автор виділив основні етапи творчості художника, пов’язані
з освоєнням ним нових технік та жанрів. Початковий етап творчості
Петра Холодного він характеризує тяжінням до творення пейзажних та
портретних етюдів. Згодом художник, розвиваючи свої навички, набув
риси “маляра-оповідача”. На його картинах “Дівчина і пава”, “Ой у полі
жито”, “Похід Ігоря на Половців”, “Староукраїнський город” вимальовуються не конкретні сюжети, а постає ціла оповідь. Зрілість таланту
Петра Холодного, на думку його сучасника, знайшла вираження у релігійному малярстві, що у творчій спадщині митця представлено станковим живописом, вітражами Успенської церкви у Львові, рукописними
мініатюрами на іконостасі та стінах семінарської каплиці у Львові26.
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М. Голубець зауважив, що митець, вихідець із наддніпрянської України, “став представником і творцем галицької української сітки всеукраїнського мистецтва і в цьому характері увійде він до історії”27.
Вшануванню пам’яті Петра Івановича Холодного у першу річницю
його смерті приурочено ряд статей та спогадів, що вийшли друком у
тижневику “Тризуб” (ч. 24) від 21 червня 1931 р. Глибокий психологічний портрет митця створює М. Ковальський у своїй статті “Уривки з
спогадів. (Із розмов з П. І. Холодним)”28. Автор оповідає один із сюжетів літа 1922 р. та відтворює розмову з П. Холодним під час риболовлі
на околицях Тарнова.
Другий сюжет розповідає про візит П. І. Холодного до Парижа у
1928 р. М. Ковальський у своїх спогадах наводить конкретні миті життя художника, які дуже точно відтворюють його цінності, принципи,
відношення до своєї справи. Громадський діяч згадує: “… П. І. не міг
покинути Луврського Музею, де був багато разів, як просиджував там
години, аж до того, що служники мусіли нагадувати йому, що музей
закривається. І все роздивлявся, робив нотатки, нариси, шкіци…”.29 Подібну уважність до деталей автор відмічає і під час збору Петром Холодним матеріалів для картини вбивства Головного Отамана Симона
Петлюри. Художник робив ескізи з місця злочину у різні години дня,
вивчаючи освітлення вулиці, знайомився із результатами розслідування
справи та розпитував людей про цю трагедію30.
На увагу дослідників, безумовно, заслуговує і стаття міністра пошт
і телеграфів уряду УНР Іларіона Косенка “Спогад про П. І. Холодного”, опублікована у цьому ж числі тижневика31. Автор робить екскурс у
минуле, до травня 1920 р., коли відбулося його знайомство з міністром
народної освіти Петром Івановичем Холодним у Вінниці. Політик згадує, що на засіданнях Ради народних міністрів П. І. Холодний рідко
брав слово, а найчастіше робив портрети-ескізи своїх колег. Міністр
відмічає: “Він народився естетом і тому в природі, людях, у житті нації, громади, всюди шукав гармоній і краси; через те й сам був гармонійним, таким заспокоюючим і морально і естетичним…”32.
У річницю смерті П. Холодного сказав своє слово і його товариш
В. Прокопович у публікації “Пам’яті П. І. Холодного”33. Стаття розкриває не лише творчий шлях митця, а й його діяльність на політичній
та громадській ниві. Це спогади, в яких автор окреслює основні грані
особистості П. І. Холодного. Розпочавши з його педагогічної діяльності, В. Прокопович детально зупиняється на його постаті як політичного
діяча періоду національно-визвольних змагань на посаді міністра освіти та відзначає його роль для єднання еміграції у період перебування
уряду у Тарнові.
Не обійшов увагою В. Прокопович і мистецьку діяльність Петра
Холодного. Він відзначив, що розквіт творчості митця припадає на
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львівський період34. Автор статті справедливо зауважує: “Він зростав
поволі, але в результаті його невтомної праці, напруженого творчого
горіння знайшов себе, – свою власну манєру, виграцював своєрідну
техніку. […] Його майстерня завжди була ніби лабораторією, де він,
використовуючи досвід попередників – старих наших майстрів, шукав спробу пристосувати вироблене ними до сучасних вимог”35. Також
В. Прокопович відмітив історичну цінність портретів Петра Холодного – цілу галерею видатних діячів доби визвольних змагань поч. ХХ ст.,
що сьогодні виступають джерелом для дослідження цього періоду.
Вочевидь, що спроби оцінки творчості Петра Холодного та його
внеску у розвиток українського мистецтва з’явилися в перші роки після його смерті. У серпневому числі місячника “Наша культура” (кн. 5,
Варшава) за 1935 р. уміщено статтю Володимира Січинського “Література з українського пластичного мистецтва за роки 1932–1934”. Автор інформує, що у Празі в серії “Майстри українського мистецтва”
вийшла друком брошура Роберта Лісовського про Петра Холодного.
Також у “Biuletyn Polsko-Ukraiński” Павло Ковжун опублікував статтю про Петра Холодного (старшого)36. Зазначимо, що такі наративні
джерела, як спогади товаришів і соратників художника, виступають
незамінним джерелом у вивченні творчості митця, хоча й мають слід
особистих ставлень.
Творчість Петра Холодного (старшого) знайшла високу оцінку серед його сучасників. Про це також свідчить невеличке повідомлення
під заголовком: “Пошукуємо плакату П. Холодного”, опубліковане
у “Господарсько-кооперативному часописі” (ч. 47, Львів) від 28 листопада 1937 р. Так, Ревізійний Союз українських кооператорів оприлюднив оголошення наступного змісту: “У кого зберігся ще пропагандивний плакат П. Холодного, виданий з нагоди 1-го Кооперативного
Свята у Львові в 1926 р., просимо відступити його до музейної збірки
Р.С.У.К”37. Очевидно, навіть звичайна робота плакатного типу, виконана майстром своєї справи, стала неабиякою цінністю та прикрасою
музейної установи.
Огляд численних повідомлень, статей, спогадів, що виходили друком на сторінках українських періодичних видань в Галичині та за кордоном, дає повне право віднести їх до важливих джерел для вивчення
постаті митця – Петра Холодного (старшого). Прижиттєві та посмертні
публікації несуть інформацію про творчі досягнення художника, організацію ним мистецьких заходів у Львові та його участь у виставкових
проектах за кордоном. Матеріали української періодики розкривають
ставлення Петра Холодного до своєї справи, його підходи до виконання тієї чи іншої творчої роботи, що, водночас, свідчить про нього як
особистість. У цілому, комплекс документів, що зберігається в ЦДАЗУ,
відтворює постать Петра Івановича Холодного – всебічно розвиненої
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людини, громадсько-політичного діяча і талановитого митця, що присвятив своє життя служінню українському народу та його культурі.
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БІБЛІОТЕКА МОНАСТИРЯ ТА ПАРАФІЇ КАНОНІКІВ
РЕГУЛЯРНИХ СВ. ГРОБУ ГОСПОДНЬОГО
У ПОЛЬСЬКОМУ МІСТІ ЛЕЖАЙСЬКУ
(за матеріалами інвентаря кінця XVIII століття)
Здійснено аналіз складу бібліотеки ченців ордену регулярних каноніків Св. Гробу у м. Лежайську (Польща) станом на кін. XVIII ст. Проведено
ідентифікацію книг, що записані до рукописного інвентаря бібліотеки. Також
запропоновано систему тематичної класифікації цих книг. Основою для дослідження є рукописний інвентар бібліотеки монастиря, що зберігається у
фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені
Івана Франка.
Ключові слова: бібліотека; інвентар; книги; мєховіти; Лежайськ.

Каноніки регулярні Св. Гробу Господнього (божогробці, мєховіти) прибули до Лежайська ще в XIV ст. з ініціативи перемишльського єпископа Мацея. Від 1439 р. вони опікувалися місцевою парафією1,
зберігаючи контроль над нею аж до 1899 р2. Також активно займались
харитативною та освітньою діяльністю. Окрім того, осідок божогробців був одним із марійних паломницьких осередків у Перемишльській
дієцезії3.
Для організації своєї душпастирської роботи у парафії та виконання внутрішніх монастирських практик ченці потребували інтелектуального підґрунтя, яке мала забезпечувати книгозбірня.
Відтворити склад бібліотеки мєховітів у Лежайську можна на основі рукописного інвентаря, що зберігається у фондах Відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана
Франка. Попередній оглядовий аналіз цього та інших бібліотечних інвентарів із фондів університетської бібліотеки подано у публікації автора цього тексту4.
Рукописний інвентар містить заголовок: Consignatio Librorum, in
Bibliotheca Ecclesiae Parochoaliset Conv:[entus] Lezayscensis Canonicorum
S[ancti]S[i]mi Sepulchri reperibilium5. Рукопис недатований, не вказано
ім’я укладача. Також відсутній поділ книг за тематичними категоріями.
Книги записані до списку без нумерації, для деяких вказано формат.
* Лоштин Назарій Тарасович – аспірант 2-го року навчання історичного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
© Н. Т. Лоштин, 2016
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Ймовірно, при опрацюванні інвентаря працівниками бібліотеки у
30-х рр. ХХ ст. було здійснено декілька уточнюючих записів: олівцем
вказано ймовірну дату укладення інвентаря – 1774 р.6; біля деяких книг
поставлено синю зірочку, що вказує на полонку; червона зірочка вказує
на рукописи.
Каталог укладений на 4-х аркушах, до нього внесено 296 книг, зокрема 2 рукописні книги. При опрацюванні інвентаря та ідентифікації книг було виділено декілька тематичних категорій, за якими можна
класифікувати усі видання, що записані до облікового документу: Святе Письмо та коментарі до нього й екзегетика; катехизм та літургіка;
теологія; проповідництво; аскетична література; агіографічна література; історія; філософія, етика, логіка, риторика; право; змішані книги;
рукописи.
Святе Письмо. До інвентаря бібліотеки каноніків регулярних
Св. Гробу Господнього внесено три видання Біблії, ймовірно латинською мовою (запис Biblia Sacra), а також одне видання біблійної конкорданції. До цієї ж категорії можна віднести парафрази 32 псалмів, які
виконав італійський гуманіст Маркантоніо Фламініо (1498–1550 рр.), а
також поетичні парафрази Давидових псалмів авторства Яна Кохановського (1530–1584 рр.).
Щодо коментарів на Святе Письмо чи його частини, то вдалося ідентифікувати книгу “Commentaria In Concordiam Et Historiam Evangelicam”
португальського єзуїта Себастьяна Баради (1543–1615 рр.), коментарі
Св. Томи Аквінського (1225–1274 рр.) на послання апостола Павла,
коментарі Корнелія Янсена (1585–1639 рр.) до Євангелій та коментарі
до Апокаліпсису середньовічного теолога-бенедиктинця Хаймо з Осеру. На жаль, не вдалося встановити авторство ще одних коментарів до
Апокаліпсису. Також до інвентаря внесено коментарі до Євангелій,
проте книга пошкоджена, у ній відсутній титульний аркуш (sine titulo).
Катехизм та літургіка. В монастирській бібліотеці зберігалося три
видання Римського катехизму з викладом християнського вчення, окреме видання “Catechismus, ex decreto Concilii Tridentini, ad parochus”.
До цієї ж категорії варто віднести готичний Міссал формату ін-фоліо
(Missale Goticum in folio) та книгу італійського варнавіта Бартоломео
Ґаванті (1569–1638 рр.) “Thesaurus sacrorum rituum”.
Теологія представлена працями XI–XVIII ст. Середньовічна богословська думка відображена у творах цистеріанця Бернарда Клервоського (1090–1153 рр.) у зібранні “Opera Omnia” та відомій книзі “Textus
Sententiarum” Петра Ломбардського (1096–1160 рр.), ймовірно, з пізнішими доповненнями Генріха Горіхема. Окрім згаданих, до інвентаря записана праця “De divinis officiis” Руперта з Дойца (1075/1080–1129 рр.)
та твір“De Summa Auctoritate Episcoporum in universali Concilio” Йоана
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з Сеговії (1393–1458 рр.), у якому автор відстоював вищість Собору
над папою.
Богословська думка ченців ордену домініканців представлена
збіркою університетських диспутів Томи Аквінського (1225–1274 рр.)
“Quaestiones de duocim quodlibet” й твором “De septem vitiis capitalibus”
Бартоломео де Санкто Конкордіо (1262–1347 рр.); францисканська –
збіркою коментарів Бонавентури (1221–1274 рр.) на Петра Ломбардського.
Щодо теологічних поглядів єзуїтів, то вони представлені працями Роберто Беларміно: “De gemitu columbae”, “De membris Ecclesiae
militantis” та двома примірниками “Disputationes De Controversiis
Christianae Fidei”.
Один із богословських творів у бібліотеці, а саме “De vera praesentia
corporis Christi in sacramento eucharistia” належить перу августинця
Жана Гаре (1499–1571 рр.).
Польська католицька теологія представлена зібранням праць кардинала Станіслава Гозія (1504–1579 рр.), книгами Войцеха Новопольського (1508–1558 рр.) “Apologia pro catholica fide” та “Scopus Biblicus
veteris et novi Testamenti”, краківського каноніка Адама Опатовчика (1574–1647 рр.) “Tractatus de Sacramentis”, а також книгою Петра
Скарги (1536–1612 рр.) “Pro Sacratissima Euch̆aristia contra hæresim
Calvinianam” й генерала ордену мєховітів Якуба Радлінського (1680–
1762 рр.) “Fundamenta scientiarum”.
Проповідництво. Навіть при побіжному аналізі інвентаря впадає
в очі те, що проповідницька література чисельно домінує у книгозбірні лежайських божогробців. Для зручнішого аналізу проповідницькі
видання розділено за приналежністю авторів до чернечих спільнот, в
межах яких, за потребою, виокремлено польських та західноєвропейських авторів.
Спершу окремо варто виділити збірки представників білого духовенства. Серед Отців Церкви зустрічаються лише збірки проповідей та
гомілій Івана Золотоустого (347–407 рр.). До вказаної групи можна віднести збірки каноніка краківської капітули Станіслава Соколовського
(1536–1593 рр.), зібрання гомілій віденського єпископа Фредеріка Наусе (1495–1552 рр.) та єпископа міста Беле Жана П’єра Камю (1584–
1652 рр.), а також книгу “Bibliotheca concionum” чеського гуманіста та
архієпископа Праги Іржі Бартольда Понтануса (1550–1616 рр.). До цієї
ж групи варто віднести збірку проповідей члена конгрегації ораторіанців Джузепе Мансі (1658–1720 рр.).
Огляд чернечої проповідницької традиції варто розпочати із домініканців, оскільки проповідь була своєрідною візитівкою цього ордену.
Серед проповідників з часу виникнення та перших століть існування
ордену домініканців до інвентаря внесені збірки проповідей Альбер-
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та Великого (1200–1280 рр.), шість збірок Петера Палудануса (1275–
1342 рр.), збірки Йогана Таулера (1300–1361 рр.) та Джона Бром’ярда,
а також енциклопедію прикладів для використання під час проповідей
“Summa de exemplis et rerum similitudinibus locupletissima” авторства
Джовані ді Сан Джимігнано (1260–1333 рр.).
Також у бібліотеці божогробців представлені збірки проповідей
Вінцентія Ферарського (1581–1660 рр.) та “Thesaurus Concionatorum”
Томаса де Трухільйо (1563–1610 рр.). Серед польських домініканців вдалося ідентифікувати лише збірку проповідей “Rozaniec Kaznodzieyski”
Кипріяна Сапецького (1680–1724 рр.). Проте найчастіше в інвентарі
бібліотеки мєховітів у Лежайську зустрічається ім’я одного з найвідоміших домініканських проповідників та містиків – Луїса де Гранади
(1504–1588 рр.). На книги авторства де Гранади натрапляємо 10 разів.
Францисканська (конвентуальна та обсервантська (бернардинська))
проповідницька література також була в лежайській бібліотеці. Найстарішими проповідниками, чиї книги записані до інвентаря, є Франциск з
Мейрону (1280–1328 рр.), Йоганес з Вердена (посібник “Dormi secure”
для того, щоб навчитись складати проповіді) та псевдо-Бонавентура. У
решті випадків йдеться про західноєвропейських авторів XV–XVII ст.:
“Modus concionandi” Дієго де Естелли (1524–1578 рр.), “Postillae sive
conciones” Йогана Вільда (1497–1554 рр.), “Homiliae catholicae” Хуана з Картахени (1563–1618 рр.), “Sermones de Verbi incarnatione per
totum Adventum” Йоана Скрібонуса, а також збірки Дієго де Лавеги,
Філліпе Діаса, Бернардіно де Бусто та Філіпа Боске. Польські автори представлені збірками францисканця Францішека Рихльовського
(1611–1673 рр.) та бернардинця Антонія Стефановича.
Декілька проповідницьких книг вийшло з середовища Товариства
Ісуса: збірки Роберто Беларміно (1542–1621 рр.) й Матіаса Фабера
(1586-1653 рр.) та окремі томи збірки “Sylva variarum concionum” проповідника Хуана Осоріо (1542–1594 рр.) (6 записів); а також збірки проповідей польських єзуїтів: “Kazania o siedmi sakramentach” Петра Скарги (1536–1612 рр.) та “Postilla Katholicka” Якуба Вуєка (1541–1597 рр.).
Щодо інших авторів з чернечого середовища, то вдалося ідентифікувати лише книгу “Discursus praedicabiles” августинця Августино
Паолетті.
На жаль, вдалося ідентифікувати лише по дві книги з агіографії та аскетизму. Житійна література представлена працею “Nowe
Zywoty Swiętych” єзуїта Стефана Вельовейського (1651–1721 рр.) та
“Vita Sanctorum et Sanctarum Ordinis Canonicarum Regularium Sanctae
Hierosolymitanae Ecclesiae” мєховіта Флоріана Буйдецького (1702–
1765 рр.) (ймовірно, сюди ж можна додати ще одну книгу Буйдецького – “Vita Venerabilis Servi Dei Mathiae Lubienski”). Аскетичним
практикам присвячені книга “Dux spiritualis” єзуїта Луїса де ла Пу-
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енте (1554–1624 рр.) та збірка медитацій для марійних згромаджень
“Enchiridion piarum meditationum in omnes dominicas” єзуїта Йоганеса
Бузе (1547–1611 рр.).
Лежайські мєховіти мали у своїй бібліотеці й невелику збірку історичних книг. Античні історики представлені працями Тита Лівія (59 р.
до н. е. –17 р.), Плутарха (46–120 рр.) та Луція Анея Флора (70–140 рр.),
а також Євсевія Кесарійського (263–339 рр.).
Церковна історія висвітлена у працях “Historia scholastica” Петра
Коместора (+1178 р.), “Summa Conciliorum et Pontificum a Petro usque
Paulum III” домініканця Бартоломео де Каранци (1503–1576 рр.) та
“Epitome Annalium Ecclesiasticorum” Цезара Баронія (1538–1607 рр.) у
польському перекладі.
Історії Польщі присвячені праці “Historia Polonica” Вінцентія Кадлубка (1160–1223 рр.) та “Chronica sive Historiae Polonicae” Яна Гербурта (1524–1577 рр.). Історія Османської імперії висвітлена у праці
“Annales sultanorum Ohtmanidarum” відомого німецького орієнталіста Йоганеса Льонклавія (1541–1594 рр.). Тут варто згадати про книгу “Vegetius Christianus” згадуваного бернардинця Боске, у якій автор
виступив проти турецької загрози та давав поради, як християнським
правителям потрібно воювати проти турків.
Античні грецькі автори складають основну групу книг із філософії, етики та логіки. До інвентаря внесені твори Платона (428–348 рр.
до н. е.), зокрема “Держава” та коментарі до неї, “Органон” Арістотеля (384–322 рр. до н. е.) та “Моралії” Плутарха. Також до інвентаря
внесено твір псевдо-Арістотеля “Problemata Aristotelis”. Окрім того,
у бібліотеці лежайського монастиря мєховітів був примірник книги
“Philosophia rationalis sive Logica” провідного німецького філософа
XVIII ст. Христіана Фольфа (1679–1754 рр.). До категорії риторики
можна віднести збірки промов та листів Цицерона (106–43 рр. до н. е.).
Декілька видань стосуються церковного і світського права. Це як і
видання збірок документів, так і дослідження з галузі права. До першої
категорії входять рішення Тридентського собору та збірка синодальних
конституцій Гнєзнинської архідієцезії, укладена архієпископом Яном
Венжиком (1578–1638 рр.). До другої групи можна віднести відомий
підручник з кримінального права “Praxis rerum criminalium” юриста
Йоса де Демудера (1507–1581 рр.) та книгу про державне управління
“De arcanis rerum publicarum libri sex” гуманіста Арнольда Клампара
(1574–1604 рр.).
Як останню тематичну категорію виділено “змішані книги”, що
в бібліотеках інших монастирів часто позначається як “libri mixti”. До
цієї категорії можна записати книги з мовознавства (“De Elegantiis
Latinae Linguae” Лоренцо Валли (1407–1457 рр.) та лексикони
(“Vocabularius Breviloquus” Йогана Рейхліна (1455–1522 рр.), медич-
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ні видання (“Anasceves morborum” професора університету Монпельє
Жерома де Монте (1495–1560 рр.), трактати про сільське господарство
(“De agricultura” Петра Кресценція (1230–1309 рр.), а також художні
книги (два примірники “Метаморфоз” Овідія, “Parnassus Poeticus” Ніколя Номезі, “Schola Italica” Катеріна Ле Ду (1540–1626 рр.) й енциклопедичні видання (“Polyanthea” Доменіко Нані Мірабелли).
Також до “різних книг” можна віднести видання “O wychowaniu i
o czwiczeniu kaźdego przełożonego” протестанта-євангеліста Райнхарда
Льоріхія (1510–1564 рр.) у польському перекладі Станіслава Кошутського.
У інвентарі лише біля двох книги вказано, що це рукопис. Перша
з них – це книга “Conciliatio locorum pugnatium in Scriptura”7, друга –
анонімна поетична збірка “Poesis manuscripta”8.
Таким чином, станом на кінець XVIII ст. ченці ордену Св. Гробу
Господнього, більш відомі як божогробці чи мєховіти, у Лежайську
мали невелику бібліотеку, яка складалася з близько трьохсот книг.
Проте, незважаючи на незначну кількість книг, у ній представлені видання з усіх “ключових” тематик, що були поширені у монастирських
книгозбірнях. В основному, це – видання західноєвропейських авторів
XVI–XVII ст. латинською мовою, або деколи у польських перекладах.
Полоніка найкраще репрезентована серед теологічної та проповідницької літератури.
На жаль, не всі книги вдалося ідентифікувати. Аналіз ідентифікованих видань показує, що у книгозбірні лежайського монастиря та
парафії мєховітів чисельно переважала проповідницька література. Це
відповідає основному напрямку діяльності ченців у парафії – забезпечувати духовні потреби прихожан. Цій діяльності мали сприяти книги
з біблійної та ритуальної тематики. Для інтелектуальної підтримки діяльності ченців слугувала збірка богословської літератури, яка становить другу за обсягом тематичну групу книг.
Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
Warszawa, 1884. T. V. S. 194.
2
о. Obruśnik A. E. OFM. Początki Leżajskiego sanctuarium według najstarszych
tekstów, ikonografii i tradycju. Kalwaria Zebrzydowska, 2014. S. 10.
3
Kłoczowski J. Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–
XVIII. Nasza Przeszłość. T. 43. S. 65.
4
Лоштин Н. Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів
XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка//Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2015. Вип. 10.
С. 78–90.
5
Catalogus Librorum Bibliothecae Conventus Lesaiscensis//Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, відділ ру1
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кописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка. Ркс. 288
ІІІ. Арк. 1.
6
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана
Франка, відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка. Ркс. 288 ІІІ. Арк. І (непагінований).
7
Там само. Арк. 2.
8
Там само. Арк. 3зв.
This article observes the structure of the library of the monks of the Holy
Sepulchre in Leżajsk (Poland) at the end of the 18 century. The author identifies
the books in the handwritten inventory of the library. Thematic classification of
the abovementioned books is elaborated. Research is based on the handwritten
inventory of the monastic library kept in the collection of Scientific Library of Lviv
Ivan Franko National University.
Keywords: library; inventory; books; the monks of the Holy Sepulchre;
Leżajsk City.
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УДК 929Кайндль:930.253](477.85)

Н. Б. МАСІЯН*

ІСТОРИК, ЕТНОГРАФ, АРХЕОЛОГ І ПЕДАГОГ
РАЙМУНД ФРІДРІХ КАЙНДЛЬ
(за документами Державного архіву
Чернівецької області)
Здійснено огляд документів видатного буковинського історика, географа,
фольклориста, професора та ректора (1912/1913 навч. рік) Чернівецького університету, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка у Львові доктора Раймунда Фрідріха Кайндля, що відклалися у фондах Державного архіву
Чернівецької області. На основі архівних документів висвітлено життєвий і
творчий шлях науковця, який зробив вагомий внесок у розвиток етнографії та
краєзнавства Буковини.
Ключові слова: Р. Ф. Кайндль; історія; фольклор; народності; дослідження; документ; Чернівецький університет.

Раймунд Фрідріх Кайндль належить до тих особистостей, які викликають захоплення своїм ентузіазмом, працьовитістю, відданістю
науці і здатністю керуватися принципами гуманізму. Світового визнання вчений-історик набув ще за життя. Специфіка наукового та історичного світогляду Р. Ф. Кайндля сформувалася під впливом його захоплення етнографією, інтересу до історії етносів. Його студії народної
культури українців Карпат і Прикарпаття здобули високу оцінку сучасників. Дмитро Дорошенко називав його “…найзаслуженішим і найпродуктивнішим німецьким дослідником життя українського народу в
Австро-Угорщині”1.
Діяльність Р. Ф. Кайндля була спрямована на утвердження автохтонності українців на Буковині, зближення двох культур великих народів Європи: німецького і українського. Історик не став дослідником
Австрійської імперії, він був дослідником народів. За дослідження історії німецького етносу Карпатського регіону доктора Кайндля називали
“Карпатським німцем”. Високим визнанням прогресивної демократичної діяльності вченого стало його обрання (єдиного серед буковинських учених-неукраїнців) 4 березня 1914 р. дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Його розлогі, історично важливі
етнографічні дослідження-описи за життя були опубліковані у Відні,
Берліні, Мюнхені та Чернівцях. “Українська літературна енциклопедія” називає такі головні праці вченого: тритомна “Історія Буковини”
* Масіян Наталія Богданівна – начальник відділу використання інформації
документів Державного архіву Чернівецької області.
© Н. Б. Масіян, 2016
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(1896–1897), монографія “Гуцули” (1894), “Історія німців Прикарпаття”
(1906–1911), “Історія міста Чернівців від найдавніших часів до сьогодення” (1908), “Календар свят у русинів і гуцулів” (1896), “Фольклорні
матеріали” (1898), “Русинські казки й міфи на Буковині” (1899), “Приказки та мовні звороти на Буковині й у Галичині” (1902–1903) та ін.
Документи про Р. Ф. Кайндля відклалися в архівних фондах Буковинської крайової управи, Виконавчого Комітету Буковинського сейму,
Чернівецького міського магістрату, Крайової шкільної ради Буковини,
Комісії з прийому екзаменів на право викладання в середніх школах
м. Чернівці, Державного ліцею “Арон Пумнул”, до складу якого увійшли документи Першої ц[ісарсько]-к[оролівської] державної гімназії
в Чернівцях, Книги актів цивільного стану (метричні книги) жителів
нинішньої Чернівецької області.
Огляд архівних документів про життя та наукову діяльність
Р. Ф. Кайндля має на меті привернути увагу до маловідомих або неописаних фактів його біографії, що ґрунтуються на автентичних джерелах.
Раймунд Фрідріх Кайндль народився 31 серпня 1866 р. у Чернівцях у родині німецьких колоністів. Його батько, Антон Кайндль, якому
Раймунд завдячував своїми першими уроками2, працював викладачем
школи з підготовки вчителів м. Чернівці, а також був засновником першої у Чернівцях фабрики з виробництва кахлю для печей. Родинний будинок Кайндлів знаходився на вул. Новий Світ (нім. Neuweltgasse, нині
– вул. Шевченка); подружжя Антона та Ернестіни Кайндлів (з дому
Вінклер) виховувало десятеро дітей. Майбутній вчений рано втратив
батька – Антон Кайндль помер 3 червня 1879 р. у віці 63 років, про що
свідчить запис у книзі реєстрації актових записів про смерть прихожан
римо-католицького костелу Святого Хреста в м. Чернівці3. Раймунд у
цей час навчався у другому класі Чернівецької гімназії. У жовтні ц. р.
на адресу Крайової шкільної ради Буковини надійшов звіт Чернівецького міського магістрату з обґрунтуванням щодо пропозиції схвалення
рішення про призначення вдові Антона Кайндля підвищеної допомоги
на виховання дітей. Цей документ містить найповнішу інформацію про
склад сім’ї та матеріальне становище родини після смерті батька-годувальника: “…вдова Ернестіна Кайндль у віці 48 років залишилася
з дітьми – Ернестіною Кайндль, 28 років, не одруженою, що проживає з матір’ю; Антоніною Кайндль, 24 років, одруженою, що проживає в м. Бурштин (Галичина); Антоном Кайндлем, 23 років, молодшим
офіцером 41-го піхотного полку барона Кельнера, розквартированим у
м. Сараєво; Йозефом Кайндлем, 22 років, службовцем кримінального
суду, що проживає з матір’ю; Максом Кайндлем, 20 років, кандидатом
на посаду вчителя початкових шкіл, що проживає з матір’ю; Ольгою
Кайндль, 17 років, не одруженою, що проживає з матір’ю; Раймундом
Кайндлем, 13 років, гімназистом в Чернівцях; Розою Кайндль, 10 років,
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ученицею; Рафаелем Кайндлем, 8 років, учнем; Міхаелем Кайндлем,
7 років, учнем. Шестеро з 10 дітей перебували на утриманні вдови Ернестіни та проживали в родинному будинку, що був єдиною нерухомістю у власності родини. Крім житлового будинку та призначеної по
смерті чоловіка пенсії в розмірі 200 флоринів інших статків родина не
мала”4.
Юний Раймунд продовжував навчання у Першій цісарсько-королівській державній гімназії в Чернівцях, яку з відзнакою закінчив
22 червня 1885 р. Згідно з відомостями класного журналу гімназії
учнів 8 класу за 1884/1885 навч. рік, Раймунд Кайндль, уродженець
Чернівців, римо-католицького віровизнання, був звільнений від оплати за навчання на підставі рішення Крайової шкільної ради Буковини
від 11 квітня 1878 р. Ч. 423; щодо майбутньої професії не визначився;
серед навчальних предметів найвищих результатів здобув у релігієзнавстві, німецькій мові та філософській пропедевтиці5. Цікаво, що сам
Раймунд в автобіографії 1890 р., яку він уклав під час підготовки пакету документів для подання на розгляд екзаменаційної комісії з прийому
екзаменів на право викладання в гімназіях і реальних школах Чернівців
з німецькою мовою викладання, зазначив, що повинен був хотіти стати
юристом, проте його внутрішнє переконання привело його до вивчення
філософських наук6. У жовтні 1885 р. Р. Ф. Кайндль вступив до Чернівецького університету на філософський факультет, де 8 семестрів поспіль з надзвичайним захопленням слухав лекції з історії, географії та
германістики, був ординарним членом семінарів з історії та германістики. Згодом завдячував отриманим знанням, насамперед, д-ру Лозерту
та д-ру фон Ціглауеру7. До речі, саме ці викладачі 23 липня 1886 р.
зробили подання в президію Буковинської крайової управи щодо призначення стипендії у розмірі 30 флоринів найактивнішим учасникам
семінару з австрійської та загальної історії – Раймунду Кайндлю та
Віктору Олінському8. Публікуючи результати своїх ранніх наукових
досліджень “Буття і значення імперсоналій” (1892), доктор Кайндль
зробив характерний дарчий напис на примірнику, який зберігається в
науково-довідковій бібліотеці Державного архіву Чернівецької області:
“Своєму високоповажному вчителеві, професору д-ру Ціглауеру фон
Блументаль, ц[ісарсько]-к[оролівському] раднику уряду і т. п. – вдячний учень”9.
У 1890 р. в Австро-Угорщині проводився черговий перепис населення. З переписних листів дізнаємося, що у м. Чернівці по вул. Новий
Світ у будинку під № 58 проживала родина Ернестіни Кайндль у складі
7 осіб, з них: Ернестіна, Ольга, Раймунд, Рафаель і Міхаель – діти вдови Ернестіни Кайндль та Густав Опіц – віддалений родич із Кутів (Галичина). Всі члени родини Кайндль – римо-католицького віровизнання,
з німецькою мовою спілкування, грамотні; доньки Ольга та Ернестіна
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ведуть домашнє господарство, син Рафаель працює вчителем, Міхаель – учень. Характерно, що в графі “професія” у Раймунда Кайндля
зазначено: письменник, місце роботи – редакція газети10.
Окремої уваги заслуговує архівна справа щодо приймання іспитів
у випускника філософського факультету Чернівецького університету
Раймунда Фрідріха Кайндля. 25 жовтня 1889 р. Р. Ф. Кайндль подав
заявку екзаменаційній комісії з прийому іспитів на право викладання в
гімназії та реальних школах м. Чернівці щодо допуску його до іспитів
з австрійської історії та географії, з метою здобуття права викладання
цих предметів у навчальних закладах із німецькою мовою викладання.
Підготовка до іспиту була ґрунтовною та довготривалою. Сам же іспит складався з трьох етапів: письмового домашнього завдання, письмового екзаменаційного завдання, яке виконувалося безпосередньо в
день іспиту на очах у комісії, та усного іспиту, як завершального етапу.
Його домашнім завданням з історії було проведення оцінки та аналізу
трьох біографій як першоджерел життя Святого Адальберта, єпископа Празького (рецензент – професор доктор Фердинанд Ціглауер фон
Блументаль); з географії – “Логічне дослідження про природу та значення імперсоналій” (рецензент – професор доктор Йоган Вробель) та
“Заселення Буковини”. Про відповідальний підхід Р. Ф. Кайндля до іспиту свідчить оформлення робіт, науковий апарат, висвітлення теми,
постановка проблеми, науковий підхід та цілковита самостійність. До
кожного його домашнього завдання додано розписку, в якій вказано,
що робота не містить жодного плагіату. Без такої розписки керівник не
мав права приймати роботу. Усний іспит ним успішно був складений
30 червня 1891 р. Свідоцтво про успішне складання іспитів підписане
15 липня ц. р. комісією на чолі з директором Вробелем, членами комісії
Лозертом, Ціглауером та Гілбергом. У свідоцтві, зокрема, зазначалося,
що кандидат Раймунд Фрідріх Кайндль визнається повністю придатним для викладання географії та історії як основних предметів у нав
чальних закладах з німецькою мовою викладання11.
18 липня ц. р. Р. Ф. Кайндль звернувся до Крайової шкільної ради
Буковини з проханням про допуск його до проходження практики як
дипломованого фахівця з історії та географії у цісарсько-королівській
вищій гімназії у Чернівцях12. 3 грудня 1891 р. отримав ступінь доктора філософії, а вже 18 червня 1892 р., захистивши домашнє завдання
на тему: “Вживання іншомовних слів Готтфрідом Стасбурзьким”, витримавши письмовий іспит, темою якого було висвітлення літературної
діяльності Фрідріха Шіллера з моменту його співпраці з Вольфгангом
Гете, та успішно склавши усний іспит, Р. Ф. Кайндль отримав свідоцтво на право викладання німецької мови як основного предмету в гімназіях і реальних школах Чернівців13.
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Упродовж цього часу молодий дослідник наполегливо працював
над історією м. Чернівці, Буковини та окремих її аспектів. У 1888 р.
вийшла друком його праця “З історії Чернівців”, перша частина “Історії Буковини до 1342”, у 1889–1890 рр. – обидві частини “Русинів на
Буковині”, у 1891 р. – дослідження з історії поселень Буковини14.
Восени 1892 р. Р. Ф. Кайндль був призначений на посаду суплента15 вищої реальної школи в Чернівцях. У цей же час йому були надані державна і крайова стипендії для продовження навчання, тому
Р. Ф. Кайндль відбув у академічну відпустку і вступив до Віденського
інституту дослідження австрійської історії з метою поглибленого вивчення історії та географії. На підставі указу Міністерства освіти і віровизнань від 15 жовтня 1892 р. Ч. 20718 йому призначалася стипендія
на 1892/1893 навч. рік у розмірі 400 гульденів, починаючи з 1 жовтня
1892 р., із помісячною виплатою в розмірі 40 гульденів16. Після повернення з Відня молодий науковець захистив докторську дисертацію
в Чернівецькому університеті на тему “Набуття Буковини Австрією”.
Наступні 4 роки доктор Кайндль працював суплентом у вищій реальній школі в Чернівцях, з 1896 р. – професором школи з підготовки
вчителів, заснованої у 1870 р. згідно з розпорядженням Міністерства
освіти та віровизнань “Про педагогічні семінарії Австрії” від 14 травня
1869 р. Упродовж усіх цих років він активно збирав етнічний і фольклорний матеріал, зокрема після його першого знайомства з Гуцульщиною влітку 1891 р. За дорученням Віденського антропологічного товариства та з метою проведення поглибленого історико-етнографічного
дослідження науковець об’їздив Карпати Буковини, Галичини та Верхньої Угорщини. В той час, як в австро-німецькій етнографічній науці
панував погляд на гуцулів як на окремий етнос, Р. Ф. Кайндль визнавав
їхню єдинокровність із українським народом. Монографія “Гуцули” вийшла друком у Відні в 1894 р., загалом на цю тему вченим написано
понад 300 книг і статей. Основною метою його праці, як зазначав сам
учений у передмові до монографії, було якомога наочніше і правдивіше
познайомити читача з життям гуцулів долини Черемошу і Сучави, показати, як вони мислять і що вміють. Наприкiнцi XIX ст. Р. Ф. Кайндль
був провiдним знавцем Гуцульщини.
Напередодні 1898 р., коли в краї, а загалом і в усій Австро-Угорській імперії гучно і помпезно відзначався 50-річний ювілей правління
цісаря Франца Йосифа І, у Р. Ф. Кайндля вже вийшла друком його “Історія Буковини”, яку він підготував як ювілейне видання і приурочив
до цісарського ювілею. Крім цього, він намагався вжити усіх можливих
заходів, щоб забезпечити бібліотеки навчальних закладів цим виданням за доступною ціною, в зв’язку з чим 1 листопада 1897 р. звернувся до крайової шкільної ради з проханням сприяти у виділенні коштів
на це придбання. У своєму зверненні вчений, зокрема, повідомив, що
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милістю Його Величності видання було люб’язно прийняте. У відповідному відгуку найвищої придворної служби Його Апостольської
Величності праця отримала оцінку “патріотична публікація гідна визнання”. Р. Ф. Кайндль вважав, що його багаторічні намагання лише
тоді досягнуть своєї мети, коли кожен учитель триматиме в руках це
видання і в його дусі впливатиме на виховання молоді. На завершення
він висловив готовність забезпечувати шкільні бібліотеки усіма трьома
частинами “Історії Буковини”, допоки вони будуть в наявності, по ціні
2 флорини замість 2 флоринів 60 геллерів за умови замовлення, направленого за належністю. Вчений зазначав, що три частини охоплюють “повну історію Буковини від найдавніших часів до сьогодення і
містять цілу низку схвальних коментарів. Для кожної бібліотеки вони
тим необхідніші, оскільки не існувало раніше жодної історичної праці,
яка би в достатній мірі приділяла увагу історії нашої батьківщини”17.
Діяльність Р. Ф. Кайндля була дуже різнобічною. Він легко охоплював матеріал і ґрунтовно осмислював його, крім цього вирізнявся
надзвичайною працьовитістю. Його наполеглива праця приносила плоди і визнання: Найвищим рішенням від 21 лютого 1901 р. приватного
доцента, професора православної реальної школи в Чернівцях Раймунда Фрідріха Кайндля призначено екстраординарним професором австрійської історії Чернівецького університету з 1 березня 1901 р., про
що крайового президента повідомило листом Міністерство освіти і віровизнань18. З 1905 р. він вже був ординарним професором цього ж
університету.
У друкованих виданнях науково-довідкової бібліотеки Державного
архіву Чернівецької області – у збірниках особового складу Чернівецького університету за 1906–1914 навч. роки – зберігаються такі відомості про університетську діяльність Р. Ф. Кайндля: доктор філософії,
професор австрійської історії, голова історичного семінару відділення австрійської історії, член екзаменаційної комісії з прийому іспитів
на право викладання в гімназіях, реальних школах і жіночих ліцеях,
кореспондент та з листопада 1909 р. – зберігач Центральної комісії
для мистецьких і історичних пам’яток, декан філософського факультету у 1906/1907 навч. році та ректор Чернівецького університету у
1912/1913 навч. році19.
У документах архівного фонду Виконавчого Комітету Буковинського сейму зберігається повідомлення ректорату Чернівецького університету від 31 липня 1912 р. Ч. 997, адресоване виконавчому комітету крайового сейму герцогства Буковина щодо затвердження указом
Міністерства освіти і віровизнань від 11 липня 1912 р. Ч. 30026 обрання
професора доктора Раймунда Фрідріха Кайндля ректором університету
на 1912/1913 навч. рік, а також те, що новообраний ректор приступить
до виконання своїх обов’язків 23 вересня ц р.20
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На роки викладацької діяльності Р. Ф. Кайндля в Чернівецькому
університеті припадає написання ним основних праць в його доробку – “Історії німців Карпатських країв” та “Історії міста Чернівців з
найдавніших часів до сьогодення”.
Чернівці підходили до відзначення 500-річчя від першої писемної
згадки – постала потреба якісного видання з історії міста. Цю працю
у 1907 р. доручили Р. Ф. Кайндлю. У результаті він написав солідну
роботу, яка й досі залишається одним із найцінніших досліджень з цієї
теми.
Як людина багатогранна, Р. Ф. Кайндль, окрім наукової та викладацької діяльності, брав активну участь у громадському та просвітницькому житті краю, зокрема в німецькому товариському русі. Центром
культурної організації німців було “Товариство християнських німців
на Буковині”, засноване 1897 р., яке ставило собі за мету зміцнити і
піднести національну свідомість німців Буковини, сприяти своєму духовному розвитку і господарському добробуту.
Новий потужний імпульс для розвитку та діяльності товариство
отримало, коли в 1911 р. його очолив професор Кайндль. Він зосередив
увагу на контактах та зв’язках з об’єднаннями, які мали спільні з “Товариством християнських німців на Буковині” завдання. Тому за його
головування товариство активно співпрацювало з іншими культурними союзами: Німецьким шкільним товариством, Товариством німецької мови, Товариством німців за кордоном, Німецьким промисловим
союзом, Союзом німців Галичини та ін. Завдяки Р. Ф. Кайндлю із забуття була повернута історія буковинських німців. За його ініціативою
у Чернівцях з 30 червня по 4 липня 1911 р. відбувся перший з’їзд карпатських німців, який сприяв культурній єдності німецтва регіону. Він
був чудово організований та об’єднаний з великим спортивним святом,
в якому були задіяні численні гімнастичні товариства21.
Професор Кайндль також опікувався питаннями благоустрою та
інфраструктури рідного міста, адже у січні 1908 р. був обраний до ради
правління Чернівецької електростанції22.
З початком Першої світової війни, як активний діяч німецьких культурно-просвітницьких та академічних товариств, уникаючи переслідувань з боку російських правоохоронних органів, професор Кайндль
змушений був залишити рідне місто і переїхати в Грац (Австрія), де
прожив останні роки життя. З 1915 р. він став викладачем Грацького
університету.
З-поміж лiтературознавчих праць Р. Ф. Кайндля чільне місце займають опубліковані ним ще 1897 р. у “Щорiчнику Буковинського
краєзнавчого музею” 6 невiдомих листiв Юрія Федьковича, до яких
учений додав передмову та ґрунтовнi коментарi. Незадовго до смерті
вчений знову повернувся до творчості Ю. Федьковича – написав ґрун-

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

277

товний розділ про німецькомовне письменство Буковини для фундаментальної “Історії німецько-австрійської літератури”, куди увійшов
його нарис про нiмецькомовну творчiсть письменника. Як чудовий
знавець гуцульського фольклору, вiн пiдкреслив суто народне корiння,
оригiнальнiсть та самобутнiсть таланту буковинського Соловiя. Його
перу належать також критичні огляди й рецензії фольклорно-етнографічних праць І. Франка, В. Гнатюка, В. Щурата та ін.
Помер Раймунд Фрідріх Кайндль 14 березня 1930 р. у м. Грац, похований на міському цвинтарі Св. Леонарда23.
На сьогоднішній день ім’я вченого Раймунда Фрідріха Кайндля добре відоме чернівчанам. У жовтні 1994 р. на стіні родинного будинку
Кайндлів у Чернівцях по вул. Новий Світ (нині – вул. Т. Шевченка,
92) була відкрита меморіальна дошка на честь видатного історика, етнографа, педагога і громадського діяча. Його ім’я фігурує і в переліку
ректорів університету на пам’ятній стелі, встановленій у вестибюлі головного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.
Науковий доробок Р. Ф. Кайндля своєю значимістю вражав його сучасників та продовжує залишатися невичерпним джерелом для дослід
ження історії Буковини. Так, видатний український етнограф і фольклорист, лінгвіст, літературознавець і громадський діяч Володимир
Гнатюк вказував на важливу грань наукової діяльності австрійського
вченого; звертав увагу на те, що його статті про українців, опубліковані
у відомих австрійських та німецьких народознавчих журналах, призначалися головним чином для зарубіжних учених – з них вони черпали
відомості про населення Західної України та Буковини, їхні звичаї та
побут. Найбільшу увагу у своїх дослідженнях Р. Ф. Кайндль приділяв
гуцулам: вивчав їхній побут, звичаї, територію, зібрав цінний фотоматеріал, зробив замальовки предметів (знарядь праці, меблів, виробів
декоративно-ужиткових тощо), опублікував про них численні статті та
монографію “Гуцули” (1894). Його фундаментальна праця “Історія міста Чернівців від найдавніших часів до сьогодення” (1908) до сьогодні
залишається неперевершеною за обсягом зібраного в ній матеріалу про
Чернівці. Досліджував Р. Ф. Кайндль також історію селянства на Буковині, осмислював революцію 1848–1849 рр. та постать Лук’яна Кобилиці. Загалом він є автором понад 300 наукових праць з буковинської
тематики і вважається найвидатнішим істориком, етнографом й археологом Буковини австрійського періоду.
Проведений огляд документів Державного архіву Чернівецької
області про Р. Ф. Кайндля доповнює загальновідому інформацію про
видатного буковинця малодослідженими фактами з документальних
джерел та привертає увагу дослідників біографії та наукового спадку
вченого до архівних документів.
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There is done the review of documents of known bukovinian historian, geogra
pher, folklorist, professor and rector (1912/1913 academic year) of Chernivtsi
University, member of the Scientific Shevchenko Society in Lviv Dr. Raimund
Friedrich Kaindl that are stored in the State Archives of Chernivtsi Region. Based
on archival documents the article highlights the life and career of a scientist who
made significant contribution to the development of ethnography and local history
of Bukovina.
Key words: R. F. Kaindl; history; folklore; folks; research; document; the
Chernivtsi University.
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В. І. САРАНЧА*

ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЯК ДЖЕРЕЛО
З ІСТОРІЇ МІСТА (1880–2005 РОКИ)
Розглянуто склад і зміст фондів особового походження, що зберігаються в
архівному відділі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; здійснено аналіз інформаційного потенціалу цих фондів для вивчення історії міста.
ти.

Ключові слова: фонди особового походження; спогади; щоденники; лис-

Інформаційний потенціал фондів особового походження зумовлює
їх інтенсивне вивчення. Як правило, об’єктом наукових студій обираються фонди центральних або обласних архівів, зокрема, ґрунтовне дослідження в Державному архіві Полтавської області проведено
В. В. Гудим1. У той же час не менш важливому джерелу регіональної
історії – фондам особового походження міських архівів не приділяється
достатньої уваги. Метою цієї статті є розкриття складу і змісту фондів
особового походження, що зберігаються в архівному відділі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
На сьогодні в архівному відділі зберігаються п’ять фондів особового походження із загальною кількістю 1 301 одиниця зберігання за
1880–2005 рр. Колекція “Заслужені люди Кременчука” сформована з
документів, які надійшли від заслужених учителів УРСР С. Т. Коротича, М. М. Кулішова та О. П. Сагайдак, заслужених лікарів УРСР
М. А. Диканського, М. В. Дімари, Р. М. Каганової та В. С. Маневського, Героя Соціалістичної Праці С. Н. Заїченка, депутатів Верховної
Ради УРСР В. М. Ващенко, Н. С. Кисельової та Г. О. Чорної2.
Михайло Миколайович Кулішов (1906–1994) народився на Полтавщині, педагогічну діяльність розпочав у 1931 р., учасник Другої світової
війни, нагороджений орденами Червоної Зірки та Вітчизняної війни II
ступеня, медалями “За оборону Сталінграда”, “За звільнення Варшави”,
“За бойові заслуги” та ювілейними медалями, персональний пенсіонер
республіканського значення. Документи до біографії М. М. Кулішова
(копії особового листка з обліку кадрів, атестат і диплом про освіту),
щодо службової і громадської діяльності, копії свідоцтв про нагоро* Саранча Віктор Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри
українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського.
© В. І. Саранча, 2016
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дження і указу Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння звання
“Заслужений учитель УРСР” включено до опису № 1 фонду Р-2343.
В описі № 2 цього ж фонду відклалися документи до біографії,
посвідчення про нагородження, статті та інші документи, що містять
інформацію про трудовий шлях та громадську діяльність заслуженого
лікаря України, педагога і депутата Кременчуцької міської ради Раїси
Мойсеївни Каганової (1889–1984)4.
Серед документів (опис № 3) кавалера двох орденів Леніна, ветерана Другої світової війни, активного діяча Українського комітету захисту миру, заслуженого учителя УРСР Олександри Петрівни Сагайдак
варто виділити посвідчення про нагородження, вітальні листи й телеграми та газетні публікації5.
У колекції “Заслужені люди Кременчука” (опис № 4) зберігаються
документи до біографії, трудової й громадської діяльності заслуженого
лікаря УРСР, педагога, ветерана Другої світової війни Василя Сергійовича Маневського. До опису включено 12 справ за 1938–1970 рр., які
вміщують копії документів про освіту, посвідчень, свідоцтв і мандатів,
а також вітальні листи, газетні матеріали й фотографії6.
Диканський Матвій Абрамович – учасник Першої та Другої світових воєн, кандидат медичних наук, кавалер ордена Леніна, заслужений
лікар УРСР, активний громадський діяч. 20 справ, документи яких розкривають життєвий і професійний шлях цього відомого в Кременчуці
та за його межами лікаря, педагога і громадського діяча, включено до
опису № 5 фонду Р-234. Особливої уваги заслуговують особова справа
М. А. Диканського за 1930–1953 рр., довідки про його службу в царській армії (1911, 1914, 1915) та Робітничо-Селянській Червоній Армії
(1930), статті, доповіді, звіти (1914–1974)7.
Найбільшу кількість справ фонду № 234 “Заслужені люди Кременчука” включено до опису № 10 “Лисенко П. Г., заслужений діяч
культури України, директор Кременчуцького державного педагогічномеморіального музею А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук”.
Перші документи від П. Г. Лисенка надійшли на державне зберігання в
1992 р. У результаті науково-технічного опрацювання сформовано 409
справ, які налічують 1095 документів8 за 1880–1993 рр. Серед документів до біографії П. Г. Лисенка можна виділити автобіографію та особовий листок з обліку кадрів, атестат зрілості про закінчення середньої
школи № 9 м. Кременчука, копії дипломів про присвоєння кваліфікації
вчителя середньої школи та здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук тощо. Значний інтерес представляє кандидатська дисертація на тему “Форми і методи роботи меморіального музею з пропаганди педагогічної спадщини А. С. Макаренка”9.
У фонді зберігаються 257 публікацій П. Г. Лисенка в періодичній
пресі й збірках. Серед основних тем: патріотичне виховання, обмін до-
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свідом роботи з актуальних проблем педагогічного процесу, пропаганда
спадщини педагогів А. С. Макаренка й В. О. Сухомлинського. Підтвердженням позитивної оцінки діяльності П. Г. Лисенка слугують понад
120 відгуків і рецензій, опублікованих у газетах, журналах, книгах10.
Окремий розділ опису становлять книги з дарчими написами колег,
друзів, соратників: педагога і письменника В. О. Сухомлинського, доктора історичних наук В. С. Хелемендика, письменника Ю. Мочалкова,
заслуженого вчителя УРСР І. Г. Лисенка, начальника управління виховно-трудових колоній Швейцарії У. Гшвінда та інших. За досягнення
в педагогічній і громадській діяльності П. Г. Лисенка відзначено 43
грамотами, дипломами, листами подяки11. У фонді понад 200 фотографій, які висвітлюють життєвий і творчий шлях П. Г. Лисенка12 за період з 1936 р. до 1992 р.
У колекції “Кременчук і Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр.”
зберігаються списки військових підрозділів, які брали участь у звільненні міста від нацистських загарбників, анкети ветеранів, мемуари
партизан і підпільників, велика кількість фотодокументів. Один з описів фонду містить документи, що розповідають про роботу евакуаційного шпиталю № 1341, який функціонував у Кременчуці з 24 червня
1941 р. до 21 серпня 1941 р. Серед документів – особові картки й списки персоналу, спогади старшої медсестри шпиталю кременчужанки
У. Й. Бранчукової та інших співробітників, фотоматеріали тощо.
В окремому описі (20 справ) зібрані документи, що висвітлюють
діяльність Кременчуцької дивізії народного ополчення, сформованої у
липні 1941 р. У фонді зберігаються спогади медичної сестри дивізії
Є. Б. Зінченко, копії списків ополченців та їх документів, фотодокументи тощо13.
Протягом 2003–2006 рр. до архівного відділу надходили на зберігання документи творчої, наукової та громадської діяльності кандидата
технічних наук, заступника голови Кременчуцької міської організації
Народного руху України (НРУ) М. Ф. Твердохліба. З них було сформовано фонд особового походження “Твердохліб Микола Федорович –
кандидат технічних наук” (ф. Р-243).
Микола Твердохліб – відомий у Кременчуці громадський діяч, який
з 1990 р. став до лав борців за українське національне відродження. У
1993 р. його було обрано заступником голови Кременчуцької міської
організації НРУ, з 1991 р. він – член Товариства української мови ім.
Т. Г. Шевченка, член організації Кременчуцького осередку Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка. М. Твердохліб був
також членом організації Кременчуцького відділення Всеукраїнського наукового та професійного товариства ім. М. Міхновського; брав
участь у виборах до Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, у створенні вільних профспілок у м. Кременчуці.
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Цей фонд містить 50 справ, а його опис складається із 6-ти розділів. На архівне зберігання у 2003–2004 рр. були передані документи
трудової діяльності М. Ф. Твердохліба: авторські свідоцтва та патенти
на винаходи, доповідні записки, договори, акти, телеграми, листування.
Окремий розділ складають документи творчої та наукової діяльності:
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,
рукописи книг про Голокост 1941–1943 рр. у м. Кременчуці, праці екологічного спрямування, методичні розробки та рекомендації для студентів тощо. Серед документів, що засвідчують активну громадську
діяльність М. Ф. Твердохліба, варто виділити посвідчення, квитки, довідники, статті, протоколи, звернення, листування, телеграми, плани,
звіти, заяви, програми, агітаційні плакати, ухвали. Окрім зазначених
документів фондоутворювач передав на збереження значний масив фотографій та книг14.
Фонд № 170 “Письменник Григорій Михайлович Терещенко” є
цінним джерелом інформації для істориків-краєзнавців і філологівлітературознавців. Уперше документи від Г. М. Терещенка, відомого
українського письменника, надійшли на зберігання до архіву в 1966 р.
За описом було прийнято 35 одиниць зберігання за 1954–1965 рр. Серед прийнятих документів – рукописи творів, рецензії, листи читачів.
Друге, найбільше надходження, відбулося в 1994 р. З цих документів сформовано 100 справ, а ще 10 справ сформували після третього
надходження в 1998 р. Найбільшу цінність серед документів у фонді
Г. М Терещенка складають рукописи творів, епістолярна спадщина і
щоденник письменника.
Найбільший масив документів особового фонду Г. М. Терещенка
(100 справ) зосереджено в опису № 2, з яких близько третини складають рецензії на твори Г. М. Терещенка, а близько 6% – листи письменнику. Окремо слід виділити листування з професором Ф. В. Поповим
і відомим краєзнавцем Л. І. Євселевським, письменниками і поетами
Д. Косариком, В. Золотухіним, О. Юренком, О. Ковінькою, В. Канівцем. Майже третину опису № 2 складають фотодокументи, які ілюструють життєвий шлях письменника15.
Важливим джерелом регіональної історії є фонд особового походження № 240 “Євселевський Лев Ісакович – доктор історичних наук,
професор Кременчуцької філії Харківського політехнічного університету, краєзнавець” (222 справи за 1941–1996 рр.). Лев Євселевський –
відомий краєзнавець, який багато років збирав матеріали до історії Кременчука. Ці документи складають основу його фонду, який у 1996 р.
передано на державне зберігання16.
Першу частину опису фонду складають документи до біографії
фондоутворювача: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, характеристики, виписки з протоколів, довідки, почесні грамоти, вітальні
листівки тощо.
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Основна частина праць Л. І. Євселевського присвячена історії промислових підприємств Кременчука. У 1960–1980 рр. виходять окремими виданнями книги з історії та діяльності Крюківського вагонобудівного заводу (1967), Кременчуцької ГЕС (1967), заводу шляхових машин
(1970), автомобільного заводу (1972). У цей же час публікуються його
статті в науковій періодиці, присвячені історіографічним дослідженням
заводів та фабрик України. У 1979–1984 рр. Л. І. Євселевський видає 6
книг та брошур, а в центральних, республіканських і місцевих газетах
надруковано 34 його статті.
Серед документів наукової та практичної діяльності Л. І. Євселевського, переданих на зберігання, варто виділити рукописи його дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора історичних
наук, книги, статті з історії фабрик та заводів Кременчука, про репресії
1930-х рр. тощо.
Документи, зібрані Л. І. Євселевським, є цінним джерелом з історії
великих підприємств Кременчука щодо їх діяльності в довоєнний час
та відбудову в повоєнні роки. Так, одним із найстаріших підприємств
міста є тютюнова фабрика, заснована в 1842 р. У 1923 р. на Кременчуцькій тютюновій та двох махоркових фабриках випускалося 60%
усієї продукції Укрмахортреста17.
У 1870 р. засновано перший у Полтавській губернії завод із виготовлення сільськогосподарських машин, зараз – ПАТ “Кредмаш”18,
а історія Крюківського вагонобудівного заводу почалася у 1874 р. із
невеликих вагоноремонтних майстерень Харківсько-Миколаївської залізниці, які займалися поточним ремонтом вантажних вагонів19. Кременчуцька кондитерська фабрика була організована у 1925 р.20 при
Комітеті боротьби з безробіттям у невеликому приміщенні загальною
площею 300 м2.
Перше транспортне підприємство в Кременчуці створено в 1939 р.
В експлуатації був переважно гужовий транспорт та близько 5–6 вантажних автомобілів. У 1947 р. в автопарку нараховувалося два ПАЗ651, 20 вантажівок та один легковий автомобіль21.
Найбільш відомі в сучасній Україні й світі кременчуцькі заводи почали функціонувати в повоєнний час. Історія автогіганта ПАТ “АвтоКрАЗ” починається із будівництва в 1945 р. мостового заводу, який у
1956 р. перетворено в Кременчуцький комбайновий завод, що пропрацював два роки. 17 квітня 1958 р. Кременчуцький комбайновий завод
реорганізовано в автомобільний завод із виробництва великовантажних
автомобілів. У січні 1976 р. на базі Кременчуцького автомобільного заводу створено об’єднання “АвтоКрАЗ”, куди увійшли 7 підприємств, у
т. ч. Кременчуцький колісний завод22.
У 1960-ті рр. колективом тресту “Кременчукнафтохімбуд” побудовано великий нафтохімічний комплекс та новий житловий масив Кре-
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менчука – селище Молодіжне. Первісток нафтохімічного комплексу –
завод технічного вуглецю запрацював 12 березня 1965 р., на півроку
раніше встановленого терміну23. 20 липня 1966 р. було введено в дію
першу чергу нафтопереробного заводу, а через три дні завод відправив
замовникам першу продукцію. З того часу завод (зараз – ПАТ “Укртатнафта”) виробляє широкий асортимент нафтопродуктів: автомобільні
бензини, дизельне паливо, індустріальні мастила тощо24.
Отже, документи з фондів особового походження архівного відділу
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради дають можливість
розширити джерельну базу історичних студій, розкривають різні аспекти з життя міста до 1917 р., у період Другої світової війни і повоєнні
роки, а також під час боротьби за відновлення державної незалежності
у 1989–1991 рр. Усе це свідчить про їх високий інформаційний потенціал, який має зацікавити дослідників історії регіону та країни взагалі.
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The article describes the structure and the content of the fonds of personal
origin, preserved in the Archival Department of the Executive Committee of
Kremenchuk City Council; there is made the analyses of the informational potential
of those fonds for the studying the history of the city.
Key words: the fonds of personal origin; the memoirs; the diaries; the letters.
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УДК 930.253:929Рудницькі](477)«19»

А. М. СУКАЛО*

ОСОБОВІ ФОНДИ ПРЕДСТАВНИКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
В АРХІВНИХ ЗІБРАННЯХ ЦДАМЛМ УКРАЇНИ.
ОПЕРНА СПІВАЧКА МАРІЯ СОКІЛ-РУДНИЦЬКА
Окреслено основні віхи життя та творчості подружжя Рудницьких. Охарактеризовано архівні документи, що складають особовий фонд відомої оперної співачки Марії Сокіл-Рудницької та композитора Антіна Рудницького.
Ключові слова: архів; особовий фонд; діаспора; українська музика; опера; композитор; співачка.
“На обрії українського вокального мистецтва,
на якому ясним сяйвом палають імена Крушельницької,
Мішуги і Менцінського, зійшла нова зірка
рівно рядної величини – Марія Сокіл”.
Л. Цегельська1.

Досліджувати образ української музичної культури ХХ ст. неможливо без вивчення музичної творчості представників діаспори.
Незважаючи на вимушену відірваність від Батьківщини, музична еліта української діаспори зробила неоціненний внесок у збереження народних музичних традицій, підтриманих високим професійним рівнем
виконавців та композиторів. Серед представників музичної культури
української діаспори гідне місце займають наші співвітчизники – Марія
Іванівна Сокіл-Рудницька та Антон (Антін) Іванович Рудницький.
Документальну колекцію подружжя Рудницьких, передану на зберігання до ЦДАМЛМ України, не можна розділяти на документи Марії
Сокіл-Рудницької і Антіна Рудницького та досліджувати окремо один
від одного – дуже багато їх об’єднувало і за біографіями, і за вихованням, і за походженням та переконанням. Окремо про них можна розповідати хіба що до їх зустрічі у Харківському оперному театрі. Обидва
однолітки, з родин, які мали міцне національне коріння, в яких віддавали перевагу вихованню дітей, їх розвитку та якісній освіті.
Марія Іванівна Сокіл народилася 18(31) жовтня 1902 р. у с. Жеребець Олександрівського повіту на Катеринославщині (Запорізька обл.).
Родина Соколів мала п’ятьох дітей; педагогічний фах батьків (мати Єв* Сукало Алевтина Миколаївна – кандидат історичних наук, головний
науковий співробітник сектору просвітньої та виставкової роботи відділу
використання інформації документів ЦДАМЛМ України.
© А. М. Сукало, 2016
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докія Григорівна та батько Іван Васильович – народні вчителі) сприяв
всебічному розвитку нащадків. Тому не викликає здивування той факт,
що всі діти мали певні таланти, до розкриття яких батьки прикладали
чимало зусиль, прищеплювали відповідальність та поважне ставлення
до найкращих українських традицій. Марія – співачка, Василь (1905–
2001) – журналіст, письменник, Микола (1899–1972) – головний гірничий інженер “Донбасвугілля”, Володимир – вибухотехнік, захоплювався театром (студіювався у Л. Курбаса та грав у театрі “Березіль”), Віра
закінчила технікум. Їхній батько, Іван Васильович, сам був неординарною людиною – мав велику бібліотеку, грав на скрипці, єдиний у всьому селі мав фотоапарат-дагеротип та займався фотографуванням, друкував статті у періодиці, листувався з відомими особами, брав активну
участь у громадському українському житті, а у 1910 р. делегувався до
Петербурга на Всеросійський з’їзд учителів. Мати – Євдокія Григорівна (до заміжжя – Панченко), походила з родини відомого агронома,
була дипломанткою престижного педагогічного училища м. Твері.
Цікавими спогадами про перипетії життя родини ділиться у своєму автобіографічному творі брат Марії Сокіл – Василь2, який до свого
таланту письменника мав ще й добру пам’ять, що надало змогу відтворити багато моментів із життя родини, у т. ч. й Марії. На жаль, за документами, отриманими архівом-музеєм на зберігання, важко дослідити
важливі моменти насиченої біографії співачки. Батька, котрий палко
любив Україну, неодноразово заарештовували за пропаганду ідей української самостійності – 1905, 1907, 1913 рр., двічі 1914 р., 1929 р. – із
звинуваченням за членство у “Спілці визволення України”. Але тоді
йому, так би мовити, “пощастило” – він був звільнений завдяки клопотанням Марії, яка на той час уже була оперною примадонною. Сама ж
Марія Іванівна у відгуці до книги Гелія Снєгирьова “Набої для розстрілу” згадувала, що була присутня на аналогічному суді щодо Союзу визволення України у Харкові, й тоді це походило на якусь ірреальність,
але ж і її батько отримав за цим же звинуваченням термін ув’язнення3.
Востаннє його заарештували після повернення до Харкова радянських
військ – за активну участь у відродженні самостійної української держави, про яку завжди мріяв, та діяльність у “Просвіті” за часів німецької
окупації. Помер він у 1945 р. у Дніпропетровській пересильній тюрмі4.
Зрозуміло, що виховувалися діти на історичних традиціях українства.
Після закінчення Марією у 1912 р. початкової школи, батько влаштував її до Катеринославського жіночого комерційного училища
С. Степанової, де вона опановувала гуманітарні науки, співала в українському хорі, продовжуючи вражати слухачів своїми чудовими вокальними даними, якими володіла ще з дитинства. На її самобутній талант звернули увагу під час вистави “Вій” та порадили батькам надати
дочці музичну освіту. І згодом, після її прослуховування, у 1918 р. за-
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рахували до музичного училища з класу вокалу до Зінаїди Малютіної.
Згодом заклад реорганізували у Катеринославську консерваторію, яку
Марія закінчила 1922 р.
Творчий шлях для Марії розпочався блискавично – її взяли до хору
нового оперного театру в Катеринославі, майже одночасно вона отримала запрошення до трупи місцевого театру ім. М. Заньковецької. А
вже у 1927 р. талановита співачка була зарахована до трупи Харківської опери.
Рудницький Антін Іванович народився 7 лютого 1902 р. на терені
тогочасної Австро-Угорської імперії в с. Луки біля м. Самбора (Львівська обл.). Антін походив із відомого роду Рудницьких. Батько – Іван
Рудницький, мати – Іда Шпігель (в хрещенні – Ольга). За спогадами
сестри Антіна – Мілени, батько – Іван Рудницький – був сином грекокатолицького отця-декана Михайла Рудницького та німкені Кароліни
Глезер. Усі діти з родини отримали якісну освіту та мали змогу розвинути свої здібності. Старший брат Михайло студіювався на правничому та філософському факультетах Львівського університету, навчався
у Сорбонні, віршував, входив до гурту “Молода муза”. Іван Франко
називав його “Мефістофелем”. Він був знайомий із Михайлом Зеровим
та поетами-неокласиками, працював професором Львівського університету, був членом Спілки письменників України, автором “Творчих буднів Івана Франка”, “Письменників зблизька”, “У наймах Мельпомени”,
“Ненаписаних новел”. Інший брат Володимир – правник та громадський діяч. Сама Мілена – діячка жіночого руху в Галичині. Відомо,
що на будинку, де народився Антін, встановлено чотири меморіальні
дошки з іменами дітей Рудницьких5.
Антін навчався в українській академічній та німецькій гімназіях,
отримав музичну освіту в Польській консерваторії у Львові по класу
фортепіано, брав лекції з гармонії. Талановитий юнак уже на той час
мав багату практику в музичній царині – у 1919 р. його перша хорова композиція “Гамалія” була виконана хором Академічної гімназії у
Львові6. Займаючись у консерваторії, паралельно працював хормейстером у Львівській опері, був піаністом, керував групами баяністів і бандуристів, які виконували і його хорові твори. Варто відмітити, що вже
у 18-річному віці Антін за фортепіанні твори “Скерціно” та “В роді
легенди” отримав нагороду на конкурсі молодих композиторів. Згодом
він удосконалив свій талант під час навчання у Вищий музичній школі
в Берліні: 4 роки по класу фортепіано, класу композиції та додатковий рік диригування, і з найвищою відзнакою в 24 роки закінчив її як
піаніст, композитор і диригент, водночас здобув ступінь доктора філософії у Берлінському університеті. По закінченні пише “Китайську
флейту” – цикл пісень на слова стародавніх китайських поетів7.
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На запрошення Наркомату України в 1927 р. А. Рудницький підписує контракт на посаду диригента Харківського оперного театру. Водночас обіймає посади професорів Харківської та Львівської консерваторій.
І вже з цього року особисте життя Марії та Антіна почало переплітатися в єдину музичну долю. А через два роки вони побралися.
У цей час Марія Сокіл дебютувала на сцені Харківської опери з
І. Паторжинським, з яким навчалася у З. Малютиної та товаришувала.
Їх виступи проходили з великим успіхом, і в 1928 р. М. Сокіл, М. Середу, І. Паторжинського відрядили з концертами до Німеччини, Італії
та Росії, на оперних сценах яких вони паралельно проходили стажування. І вже рік по тому, повернувшись до Харкова, про Марію вперше
заговорили як про майбутню велику співачку після партії Маргарити у
“Фаусті” Ш. Гуно.
А. Рудницький згадував про обставини, що спонукали Мистецьку
раду опери, до складу якої входили директор, усі диригенти та режисери, ризикнути і чергову, відповідальну сопранову ліричну партію Маргарити доручити виконати молодій співачці, яку нещодавно прийняли
до трупи. І вже після двох місяців сенсаційного дебюту Марія отримала контракт – “ліричного відповідального сопрано”, тобто ліричної
примадонни Державної опери. У трупі її жартома називали “мала Марія Іванівна”, а Литвиненко-Вольгемут, теж Марію Іванівну, – “велика
Марія Іванівна”. Репертуар для співачки-початківця вражає своїм розмахом: Мікаела в опері “Кармен” Ж. Бізе (А. Рудницький згадував захоплення угорського композитора Бели Бартока її співом), Снігуронька
М. Римського-Корсакова, Недда в “Паяцах” Р. Леонкавалло, Тетяна в
“Євгенії Онєгіні” П. Чайковського, Дездемона “Отелло” Дж. Верди,
Ліу “Турандот” Д. Пуччінні, Марильця “Тарас Бульба” М. Лисенка,
Нурі “Долина” Д. Альбера та ін.
Власні твори А. Рудницького, його авторські концерти в Харкові та
Києві кінця 1920-х років розглядалися як новаторські та свідчили про
початок нової доби української музики. 15 січня 1928 р. у Харківській
опері відбулася прем’єра “Тараса Бульби” під музичним керівництвом
А. Рудницького; партію Марильці виконувала Марія Сокіл. Прем’єра
мала великий успіх і з того часу стала постійною в репертуарі Харківської опери. Сам Рудницький характеризував театральний сезон 1927–
1928 рр. як “золоту добу” українського оперного театру. Серед оперних
виконавців із найкращими голосами, яких називав “стопроцентовими
українцями”, наводив і ліричну Марію.
Зустріч двох талантів – співачки та молодого диригента і композитора, кохання, взаємне захоплення “піднесеним та неземним” – музикою, назавжди об’єднало двох колег, талановитих людей, життя яких
уже не можна розглядати відокремлено одне від одного. Шлюб вони
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уклали у 1930 р. (за одними даними, за іншими – у 1929 р.).
Життя творчого подружжя затьмарював хіба що черговий
арешт батька Марії за його самостійницькі погляди (на той
час викладача української мови
та літератури). За клопотанням
Марії, вже відомої співачки, до
Голови ДПУ України В. Балицького, його було звільнено.
У тому ж році подружжя
переїжджає до Києва. А. Рудницького запросили на посаду
диригента Київського оперного театру, до трупи якого була
зарахована й Марія. Одночасно Антін працював керівником
симфонічного оркестру філармонії та професором консерваторії.
Марія – затребувана співачка,
в її репертуарі – українська та
Марія Сокіл. 1927 р.
Вирізка з невстановл. газети.
світова класика, народні співи,
ЦДАМЛМ України. Ф. 1188. Оп. 1.
які вона виконує в авторських
Од. зб. 9. Арк. 1.
концертах чоловіка в Харкові,
Києві, мистецьких поїздках до Криму та Кавказу. В 1930 р. подружжя
делегується від оперних театрів України на загально-музичні з’їзди до
Ленінграда та Москви.
А. Рудницький пише музику до балету “Бурі над заходом” (1931 р.),
захоплюється визвольними змаганнями на Україні. У той же рік за темою січових стрілецьких пісень пише фортепіанну сонату8, за яку в
1937 р. отримав першу нагороду Державного музичного видавництва
у Варшаві9.
На фоні сталінських репресій позиція Рудницьких щодо українізації та самостійності держави не могла не привернути до себе увагу
НКВС, яку вони відчували постійно. Це посилювалося ще й арештом
батька Марії, та й сам Антін часто закидав владі про умисне ставлення
до української музики як другорядної10. Тому, після закінчення контракту Антіна, подружжя у 1932 р. вирушило до Галичини, у Львів, чому
допомогло й польське громадянство А. Рудницького. Відомий факт, що
перед від’їздом до Львова, за спогадами Марії, її викреслили з репертуару, з усіх афіш, а її партії віддали іншим співачкам, незважаючи на
те, що за умовами контракту вона повинна була ще співати Дездемону.
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Але вона умовила колегу зголоситися хворою й в останній раз вийшла
на сцену Київської опери, на якій виконала улюблену арію “Верба”.
Львів зустрів творче подружжя доброзичливо – Антін диригує в
Польській опері у Львові, читає лекції у Берлінському університеті
з української музичної культури, разом із В. Барвінським, С. Людкевичем і Н. Нижанківським організовує Союз Українських Професійних Музик (СУПроМ), до якого входять професійні музики Галичини
(Львів, 1934–1939 рр.). Марія виконує сольні партії в оперному театрі.
Не оминають подружжя й громадське життя: на концерті у міському
театрі з нагоди відкриття надгробку Івану Франку на Личаківському
цвинтарі у Львові 27 травня 1933 р., А. Рудницький виконує фрагмент
“Мойсея” на слова І. Франка, а Марія співає “Ноктюрн” та “Сонет”
В. Барвінського11.
Уже в 1933 р. Марія Сокіл-Рудницька здобула перше місце та премію на Міжнародному вокальному фестивалі у Відні, хоча виступала
від України, вже не будучи її громадянкою. Водночас на батьківщині
Марію сприймали як “буржуазну націоналістку”, викреслили її ім’я з
репертуару театрів, з енциклопедій, словників, програм; ЗМІ згадували
її тільки негативно. На довгі роки офіційна Батьківщина її забула.
Концертно-гастрольний графік подружжя був доволі щільний, їх
виступи – тріумфальні: Галичина, Берлін, Відень, Варшава, Краків,
Прага, Прибалтика. Репертуар Марії складався з творів українських
(В. Барвінський, А. Рудницький, Б. Лятошинський, В. Косенко, Л. Ревуцький, М. Лисенко), російських, німецьких, італійських, французьких, польських композиторів12. А. Рудницький згадував про гастролі у
1935 р. до Каунасу (тодішня столиця Литви): він диригував, Марія була
солісткою – співала твори сучасних українських композиторів, деякі
виконувала українською. Особисту подяку подружжю виказав й президент Литви Антанас Сметона, який відвідав їх концерт, а коли Марії
Сокіл-Рудницькій вручали медаль “Визволення Вільна”, він разом із
залом аплодував їй стоячи13.
У тому ж році на сцені Львівського театру репрезентували ювілейну 1000 виставу в Галичині – оперу “Запорожець за Дунаєм”. Партію
Одарки виконала Марія Сокіл. Це виконання було визнано найкращим:
акторська гра, прегарний голос, чудова зовнішність – усе це створювало незабутній образ Одарки. Автором ідеї, диригентом, музичним керівником був А. Рудницький. Він згадував, що в подальшому цю оперу
передавали усі польські радіостанції і це було вперше в історії українського музичного мистецтва14.
А. Рудницький у своїй творчості тяжів до етнічних мотивів, що
яскраво відбилося в опері “Довбуш” (1936–1938 рр.), побудованій на
гуцульських мелодіях. Відзначали, що ця опера підкреслила вступ композитора на шлях “сучасного національного музичного реалізму”15.
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Програма концерту М. Сокіл та А. Рудницького, дохід від якого переданий
на Українську народу лікарню у Львові. Друк. 1938 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 1188. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 7.

У 1937 р. Рудницькі, на прохання митрополита Андрея Шептицького та громадськості Львова, вирушили на гастролі до Америки, щоб
назбирати концертами гроші на добудову Народної “лічниці” (лікарні)
у Львові. Українська еміграційна громада щиро зустрічала талановитих музикантів. Отримані від гастрольного турне та пожертв, майже
10000 дол. США та декілька комплектів медичних інструментів, були
передані громаді Львова16. У програмках Марію відрекомендовували як
“примадонну українських та європейських оперних театрів”, “українським соловейком”, “найкращою виконавицею рідних пісень” тощо.
У першій поїздці до США стався, за спогадами Рудницького, невеличкий казус. Марії було запропоновано з рекламних міркувань для
більшого залучення глядачів відрекомендувати її як “сов’єтську” співачку, на що Марія категорично відповіла, що її треба рекламувати
лише як українську.
Наступного разу американські гастролі відбулися у 1938 р.17. Але
повернутися на батьківщину вже не було змоги – почалася Друга світова війна. Подружжя не планувало назавжди залишати Україну. Це не
була запланована еміграція, попередні численні гастролі не викликали
бажання поїхати назавжди. Але Рудницькі змушені були залишиться
на постійне проживання в США. Вони отримали статус біженців та
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оселилися у придбаному старовинному двоповерховому будинку в
Тоні Рівер. Життя в еміграції відрізнялося від гастрольного турне не
лише конкуренцією в музичному світі чужої країни, але й вимагало
вирішення банальних побутових і фінансових питань задля простого
виживання.
Концертна діяльність подружжя охоплювала оперні сцени НьюЙорка, Чикаго, Філадельфії, Детройту, Канади та ін.18. Антін Рудницький – диригент оперних, симфонічних оркестрів та хорів у США та
Канаді, концертмейстер; Марія – солірує на концертах19. У 1940-х роках із квартетом “Cosmopolitan Stars of Opera” Марія гастролювала по
всій Америці.
Рудницькі були переконливими популяризаторами та пропагандистами української музики та її традицій. У своїй книзі Антін писав:
“Коли говорять про “багатства” української народної пісні, то звичайно
мається на думці чисельне багатство наших пісень, себто їх кількість,
яка йде в тисячі й десятки тисяч, дальше різноманітність цих пісень
в характері, настрою і мелодії, ритміці і т. і. – різноманітність, яка є
наслідком, не тільки того, в якому кутку нашої країни постала ця, чи
інша народня пісня, але передовсім наслідком багатства творчих сил
нашого народу взагалі”20. На багатьох своїх композиторських концертах А. Рудницький проводив для слухачів критико-популяризаторські
огляди з питань окремих аспектів розвитку української музики21.
Але діяльність подружжя не концентрувалася лише на гастрольному графіку. Завдяки архівним документам ЦДАМЛМ України частково маємо змогу ознайомитися із заходами української діаспори, в
яких подружжя приймало участь, що були пов’язані з історичними
віхами розвитку нації. Так, у 1939 р. Рудницькі в Вінніпезі (Канада)
були учасниками святкового концерту до дня народження Т. Шевченка
(Антін – диригент, Марія – солістка)22; з нагоди 75-річчя Митрополита
Андрея Шептицького в 1940 р.; у 1943 р. – ювілейного концерту з нагоди 40-річчя Товариства Запорізька Січ (Нью-Йорк, 22.05)23 тощо.
Паралельно зі сценічною діяльністю Марія знялася у 1938 р. в американському фільмі-опері “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, де виконувала роль Одарки, а автором оновленого музичного
оформлення виступив Антін Рудницький. Треба зазначити, що фільм
був відзнятий Першою українською фільмовою компанією В. Авраменка у Канаді24. В 1941 р. фірма “Аsch recordings” записала альбом
платівок з українськими народними піснями, виконаними “нашою найвизначнішою сучасною артисткою-співачкою” – Марією Сокіл. Це
були перші платівки українських співів у Америці25.
У 1942 р. А. Рудницький знов звернувся до опери “Запорожець за
Дунаєм”26 з метою постановки її на американській сцені. Для цього,
за його спогадами, він зробив повну її редакцію – “убрав все зайве
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що розхолоджує та спиняє хід
дій”27. У новій редакції її репрезентували в Нью-Йорку,
потім у Чикаго в 1942 р.; традиційно партію Одарки виконала М. Сокіл-Рудницька28.
1942-й рік подарував їм
первістка – Романа (у подальшому – відомий піаніст, учасник Міжнародного музичного
конкурсу ім. П. І. Чайковського); у 1946 р. народжується Доріан, який теж успадкував музичні здібності батьків – став
відомим віолончелістом29.
Рудницькі ніколи не поривали духовних зв’язків із
Батьківщиною. Так, у 1945 р.,
по закінченні окупації України, подружжя давало багато
Програма концерту М. Сокіл
та А. Рудницького, дохід від якого
концертів у рамках Всекраєвопереданий на користь Українського
го комітету допомоги Україні
Шпиталю у Львові. Друк. 1939 р.
задля “українського народу,
ЦДАМЛМ України. Ф. 1188. Оп. 1.
якій дуже багато потерпів у
Од. зб. 1. Арк. 8.
30
війні” ; зі збору коштів на заклик Головного українського комітету разом із громадськими проукраїнськими організаціями; “на допомогу братам та сестрам на Україні”31
тощо. Марія переказала на її відбудову майже весь гонорар від концертного турне по Америці (десь 10000 дол. США). На жаль, цей вчинок
не зрозуміла більша частина української діаспори, яка миттєво відреагувала на благодійний порив Рудницьких: подружжя отримало клеймо
комуністів, їх ганьбили у пресі, зривали концерти – закидали яйцями,
томатами, Антіна відлучили від керування Спілкою музичних працівників діаспори. Але Марія дбала лише за повоєнну долю Батьківщини,
її не цікавила політична кон’юнктура. На певний період і сама співачка
відійшла від сценічно-концертної діяльності. Внаслідок цього фінансове становище родини різко погіршилося, але працьовитість допомагала
їм виживати. Марія покинула Нью-Йорк та оселилася на фермі у НьюДжерсі, придбаній у 1947 р. Вона прикладала багато зусиль до виховання дітей, успішно займалася господарством на фермі (пташиний бізнес). Згодом на цій фермі після закінчення війни знайшли притулок та
підтримку переміщені українці з фільтраційних таборів Європи: родичі
Марії, родини друзів, знайомих і не тільки (майже 39 осіб). Усі вони
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знайшли прихисток у будинку
Рудницьких, які допомагали переміщеним у пошуках роботи,
житла, возз’єднання з рідними32.
Але М. Сокіл-Рудницька
не змогла остаточно відійти від
улюбленої справи – у 1949 р. взяла участь в організації Музичної
академії у Філадельфії, в цьому
ж закладі викладав і А. Рудницький. Згодом Марія відкрила й
власну школу з вокального мистецтва, де викладала за методиками своєї вчительки З. Малютіної. На жаль, роки брали своє, і в
1958 р. Марія проспівала останній свій концерт33.
Наполеглива робота подружжя поволі змінювала ставлення
до них української діаспори. З
І. Паторжинський
1953 р. Антін став диригентом
в гостях у Рудницьких (під час візиту
до США та Канади у 1946 р.).
мішаного хору “Кобзар” у ФілаФотографія з книги А. Рудницького
дельфії, 90% складу якого були
“Про музику і музик” (С. 225).
українці, і залишався ним до
своєї кончини. Репертуар хору складався з творів української класики,
сучасних композиторів, народних співів та творів релігійної тематики.
Географія виступів “Кобзаря” охоплювала багато міст США, хор приймав участь у мистецьких заходах, оперних виставах українських композиторів, видав декілька платівок із записами українських пісень34.
А. Рудницький зорганізував американський ансамбль “Cosmopolitan
Stars of Opera”, який супроводжував виступи Марії Сокіл. У 1959 р. він
обирається диригентом “Союзу українських хорів в Америці” (СУХА)35.
Поєднує музичну кар’єру з викладацькою діяльністю: із 1962 р. – професор Музичної академії (Філадельфія).
А. Рудницький бере активну участь у громадському житті української діаспори: у 1957 р. – у Великому музичному фестивалі “25-ліття
УНО” (Українського національного об’єднання) як диригент симфонічного оркестру. Як член НШТ (1962 р.), Антін Іванович охоче відгукнувся на прохання громади та до 100-річчя від дня смерті Т. Шевченка написав симфонічну кантату на слова шевченківського “Посланія”
(“І мертвим і живим…”). Цей хорово-оркестровий твір був виконаний
хором “Кобзар” 8 квітня 1962 р. на концерті “Кобзар” – Кобзареві” в
Нью-Йорку.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

295

У цей період А. Рудницький пише оперу “Анна Ярославна” (1967 р.)
на лібрето Леоніда Полтави, прем’єра якої відбулася в травні 1969 р.
у Нью-Йорку в Карнегі-хол; пізніше її ставили в Філадельфії (США)
та Канаді36. Незважаючи на скромні грошові можливості постановників опери: з декору сцени були лише Тризуб та символіка Франції, до
складу виконавців входили представники творчої музичної еміграції,
хор автора опери “Кобзар”, під його ж керівництвом грав невеликий за
складом оркестр, танцювальна група складалася з вихованців хореографічної школи, – опера мала неабиякий успіх у глядачів37.
А. Рудницький завжди вражав оточуючих своєю працездатністю.
Він згадував, як працюючи над “Анною Ярославною”, почав міркувати над створенням ще однієї історичної опери – “Княгиня Ольга”
(1968 р.), а в 1974 р. пише ораторію “Гайдамаки” на слова Т. Шевченка38, яка вперше була виконана на вечорі в пам’ять поета у 1976 р.
Він – автор кантат, симфоній, струнних квартетів, п’єс для фортепіано,
віолончелі39. Відомий його післявоєнний цикл “Пісні про Україну” на
слова П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка, В. Сосюри та ін.40
Антін Іванович займався й музично-публіцистичними та музико
знавчими дослідженнями. Ще в 1943 р. вийшла його брошура “Роль
музики в українській культурі”41. У 1963 р. у Мюнхені побачив світ
його історико-критичний огляд “Українська музика”42 з об’єктивним
аналізом розвитку української музичної культури від найдавніших часів до сьогодення, до якої автор мав безпосередню причетність. Аналогічною за тематикою була й друга його праця “Про музику і музик”
(вийшла друком у 1980 р), до неї Рудницький ще за життя зібрав власні
статті, перша з яких вийшла в далекому 1922 р. у Львові в літературномузичному журналі “Митуса” (названий на честь галицького співака
ХІІ–ХІІІ ст.). Ця перша стаття представляла молодого композитора як
тогочасного музичного авангардиста. Варто зазначити, що А. Рудницький реагував статтями на всі важливі події українського музичного
життя. У передмові до видання В. Вітвицький писав, що авторові присвічувала велика мета: піднести стан української музичної культури на
великий рівень і включити її у світовий музичний процес. Варто звернути увагу, що в обох виданнях із великою пошаною А. Рудницький
писав і про Марію Сокіл. Музичні твори Антіна Івановича неодноразово видавалися у США43. За великий внесок у сфері культури й мистецтва А. Рудницький як громадянин Америки у 1969 р. отримав Золоту
медаль Френсіса Гопкінса.
А. Рудницький мав великі творчі амбіції, але доля не надала змоги
їх втілити – 30 жовтня 1975 р. Антін Іванович пішов із життя. Майже
напередодні кончини його було обрано Головою Світового Об’єднання
Українських Професійних Музик.

296

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ

Родина Рудницьких. Б/д. Фотографія з книги А. Рудницького
“Про музику і музик” (С. 20).

Марія Іванівна не була самотньою – опікувалася успіхами синів, не
поривала зв’язків із родиною. В 1979 р. вона забрала до себе у США
на постійне проживання брата Василя, у подальшому відомого письменника, автора біографічного твору “Така довга ніч”, який отримав у
США декілька літературних нагород. У 1987 р. до неї переїхав й інший
брат – Володимир.
Марія щиро вітала незалежність України, відстежувала процес її
розбудови, збирала статті, присвячені далекій Батьківщині44. Відбувалися зміни й у самій Україні щодо закритої теми української діаспори45.
В 1990 р. газета “Культура і життя” надрукувала першу статтю про Марію Сокіл після багаторічного забуття. А вже 1992 р. Марія відвідала
рідну країну, де взяла участь у святкуванні 125-річчя Київського оперного театру, на який була запрошена46. Колишня Примадонна приїхала
на ювілей до Києва з дарунком – партитурою опери “Анна Ярославна,
королева Франції” А. Рудницького. Вона була зворушена наданим їй
прийомом та почестями, шаною таланту їх подружжя. А вже у 1995 р.
на сцені Київської опери відбулася прем’єра опери, яку вони навіть і
не мріяли поставити на українській сцені. Марія сприйняла це як великий здобуток її патріотичної родини, як свято, до якого вони йшли все
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життя. На святі були присутні й сини Рудницьких. У тому ж році Марія
відвідала своїх рідних, Запоріжжя, Кривий Ріг, могилу матері.
Марія Іванівна Сокіл-Рудницька померла 20 січня 1999 р. у м. Янгставні (штат Огайо, США).
Під час візиту до України, М. І. Сокіл-Рудницька провела перемовини зі співробітниками ЦДАМЛМ України з приводу передавання
на зберігання невеликої колекції документів, які належали родині –
програми театральних вистав, газетні публікації та ін. Усі документи
згодом були опрацьовані, фонд отримав назву “Марія Іванівна СокілРудницька (1902–1999), українська співачка”, але фактично це – матеріали подружжя Рудницьких. Фонд складається з двох частин: І – Марії
Сокіл та ІІ – Антіна Рудницького. Як уже зазначалося, ні один із розділів не має відношення до конкретного фондоутворювача, за деяким
винятком. Фонд сформовано за чотирма розділами: І. Матеріали до
біографії; ІІ. Матеріали, зібрані М. І. Сокіл-Рудницькою, ІІІ. Матеріали
про М. І. Сокіл-Рудницьку; ІV. Матеріали А. І. Рудницького (чоловіка), який має підрозділи: Творчі матеріали; Листи до А. І. Рудницького; Матеріали до біографії А. І. Рудницького; Матеріали про А. І. Рудницького; Матеріали Рудницьких: Романа та Доріана, синів.
У І розділі представлені матеріали, що засвідчують концертне життя співачки, її репертуар, короткі біографічні начерки, географію гастрольного графіку, рецензії на виступи Марії та її чоловіка, що охоплюють та вичерпно характеризують виконавчу діяльність подружжя:
програмки, деякі з них мають світлини з Рудницькими. В цьому ж розділі – лист-подяка газеті “Вільна думка” від М. Сокіл-Рудницької за
добру статтю про неї та чоловіка; про незалежність України, перший
раз з якої вона раділа, коли їй було 17 років, та вдруге радіє, що дожила
до проголошення у 1991 р. Ще один лист від Марії Іванівні з подякою за надіслання їй книги Г. Снєгірьова та переказування невеличкої
пожертви від неї на видання його творів. Варто зазначити, що після
проведеної розвідки було встановлено, що ця стаття вийшла друком у
Торонто у часописі “Нові дні” (1984 р. № 5(411). С. 17).
Другий розділ фонду скомплектовано з матеріалів, які зібрала сама
Марія Іванівна: здебільшого це – пожовклі газетні вирізки: статті про
О. Кошиця – диригента та композитора; В. Авраменка – балетмейстера,
хореографа, анонс його гастролей до Ізраїлю і стаття про нього; американського співака українського походження П. Плішки.
Цікава підбірка інформації щодо проголошення незалежності України, діяльності Головного комітету фонду кафедри Українознавства
Гарвардського університету, збір допомоги на розбудову незалежній
Україні діаспорою. Тут же міститься уривок статті Василя Сокола (брата Марії) щодо ІХ з’їзду письменників України (1986 р.), яка продемон-
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струвала “зміну поглядів” на мовні питання певної частини літераторів
із кон’юнктурних міркувань.
До цього ж розділу увійшли й статті, присвячені українським діячам: М. Заньковецькій, І. Франку, Т. Шевченку, Кардиналу Йосипу
Сліпому.
Третій розділ репрезентує матеріали про М. І. Сокіл-Рудницьку:
схвальні відгуки на виступи подружжя Рудницьких, у т. ч. й на концерти зі збору коштів на лікарню у Львові, стаття В. Барвінського, анонс
циклу концертів Рудницьких на допомогу “братам і сестрам” в Україні
(1945 р.) у рамках Всекраєвого комітету допомоги Україні, про ювілейну виставу “Запорожця за Дунаєм”, прем’єру “Анни Ярославни”,
обкладинка альбому платівок з українськими співами Марії, статті до
її 80-річчя та 90-річчя, біографічні статті тощо. Деякі зі статей містять
фото митців. У цьому ж розділі – свідоцтво про смерть її батька з автографом Марії.
Наступний розділ розкриває діяльність Антіна Івановича Рудницького (складається з п’яти підрозділів). Серед його творчих матеріалів – брошура “Роль музики в культурі України” (анг. мовою, 1943 р.);
інтерв’ю з ним (1957 р.); список творів композитора з нотаткою дружини: “всі ці ноти не повинні лежати у шафі їх треба розповсюджувати
між виконавцями. Марія Сокіл, листопад 1992 р.”. У наступному підрозділі бачимо листи до А. Рудницького: 2 листи (1971 р.) від В. Авраменка із Єрусалима з проханням до А. Рудницького приїхати з “Кобзарем” на Великдень до Ізраїлю та зробити спільний Першій Українській
Великдень на Святій землі”, один із них має автограф-прохання переслати адресу Мілени (сестра А. Рудницького); на журнальному листі
з фотографіями з гастролей його танцювальної трупи – дарчий напис
В. Авраменка.
У “Матеріалах до біографії А. І. Рудницького” – Свідоцтво Львівської музичної академії ім. Фр. Шопена щодо його роботи на посаді
професора та керівника композиторського відділу академії. На цьому
свідоцтві – резолюція американського консульства в Польщі щодо навчального характеру цієї академії. Серед цих матеріалів – Програма Великого музичного фестивалю до 25-річчя Українського національного
об’єднання Канади (1957 р.), в якому брав участь А. Рудницький. Програма надає повний склад комітету з проведення ювілею з їх світлинами, привітання.
Серед матеріалів про Рудницького – стаття Д. Раковецького (1938 р.)
про створення музичних фільмів В. Авраменка “Наталка Полтавка” та
“Запорожець за Дунаєм”, останній – за участю подружжя Рудницьких.
Низка матеріалів, що висвітлює творчий шлях диригента та композитора: стаття О. Кошиця, про хор “Кобзар” В. Вергема, “Пісні про Україну”
(1945 р.), видання його творів, його виступ на концерті Центрального
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комітету руських канадців (1946 р.), стаття щодо прем’єри опери “Анна
Ярославна” (1969 р.); статті з ювілейних творчих вечорів майстра, програмки та статті з пропам’ятних концертів А. Рудницького 1976 р. та
1986 р.; остання стаття містить фотографії виступу синів митця та ін.
До ІV розділу були віднесені матеріали щодо синів подружжя Рудницьких – Романа та Доріана: інтерв’ю зі старшим сином, повідомлення про їх концерти (англ. мовою) та дві програми концертів за участю
Романа Рудницького.
Незважаючи на невелику спадщину подружжя митців Рудницьких,
інформаційне наповнення її сприяє більш поглибленому вивченню їхнього життя та творчості, що має велике культурологічне значення,
допомагає дослідженню цілісної картини українського історичного та
культурного простору, зв’язків української діаспори з Батьківщиною.
ЦДАМЛМ України (Центральний державний архів-музей літератури і
мистецтва України). Ф. 1188. Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 4.
2
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The article outlines the major milestones of life and work of the Rudnytsky
family. There are characterized archival documents that form a personal fond of
famous opera singer Maria Sokil-Rudnytska and composer Antin Rudnytsky.
Key words: the archives; the personal fond; the Diaspora; the Ukrainian music;
the opera; the composer; the singer.
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Т. О. МАКАРОВА*

“ПОЕЗІЄ, СОНЦЕ МОЄ ОРАНЖЕВЕ!”
(до 80-річчя від дня народження І. Ф. Драча)
Фотодобірка присвячена 80-річчю від дня народження українського поета
і громадського діяча І. Ф. Драча.
Ключові слова: І. Ф. Драч; поет; кіносценарист; народний депутат; шістдесятництво; Державна премія імені Т. Г. Шевченка.

17 жовтня 2016 р. громадськість відзначила 80-річний
ювілей хрестоматійної постаті в
українській історії та культурі
– поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і
громадського діяча Івана Федоровича Драча.
У літературу І. Ф. Драч увірвався яскраво, безпомильно
впізнавано, посівши своє місце
Український поет Іван Драч. Київ,
в першому ешелоні мистецьсерпень 1962 р.
кого шістдесятництва і набувЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
ши права зватися класиком. У
од. обл. 0-95895.
1976 p. йому було присуджено
Державну премію імені Т. Г. Шевченка. Вперше друком молодий поет
з’явився в “Літературній газеті” 1961 р. драмою-феєрією “Ніж у сонці”. Його перша поетична збірка “Соняшник” побачила світ 1962 p.
Згодом з’явилися “Протуберанці серця” (1965 р.), “Балади буднів”
(1967 р.), “До джерел” (1972 р.), “Корінь і крона” (1974 р.), “Київське
небо” (1976 р.), “Сонячний фенікс” (1978 р.), “Американський зошит”
(1980 р.), “Шабля і хустина” (1981 р.), “Теліжинці” (1985 р.), “Храм
сонця” (1988 р.), “Противні строфи” (2004 –2005 р.), “Смерть Шевченка” (1962 р.), “Чорнобильська мадонна” (1988 р.). Визнаними і цікавими є здобутки І. Драча-кіносценариста: серед фільмів, знятих за
його сценаріями – “Криниця для спраглих” (1964 р.), “Камінний хрест”
(1968 р.), “Пропала грамота” (1972 р.), “Вечори на хуторі біля Диканьки” (1983 р.), “Таємниця Чингісхана” (2002 р., у співавт.) тощо.
* Макарова Тетяна Олександрівна – начальник відділу використання інформації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного.
© Т. О. Макарова, 2016
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Творчість І. Драча давно відома за кордонами України в перекладах російською, білоруською, азербайджанською, латиською, молдавською, польською, чеською, німецькою та ін. мовами.
Окрім того, І. Драч – активний громадський діяч і навіть політик.
Він став одним з організаторів і очільників Народного Руху України. В
середині 1980-х pоків поета обрали до правління Київської організації
Спілки письменників України, пізніше – його головою, він керував товариством “Україна”, очолював Світовий конгрес українців та Конгрес
української інтелігенції, тричі обирався до Верховної Ради України.
Сьогодні І. Драч продовжує активну громадсько-політичну діяльність,
є членом кількох рухів, у т. ч. головою Української Всесвітньої Координаційної Ради, Конгресу української інтелігенції, очолює Меморіальний фонд Івана Кавалерідзе. Але головне – продовжує писати: розповів
про С. Параджанова, готує спогади про М. Вінграновського.
Сьогодні пропонуємо ознайомитися з добіркою фотографій Івана
Федоровича – поета й активного громадянина.

Український поет І. Ф. Драч виступає на вечорі, присвяченому італійській поезії.
Київ, квітень 1967 р.
Автор зйомки П. Чемерис.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-104440.
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Український поет І. Ф. Драч і угорська перекладачка Ш. Корич під час відзначення
100-річчя від дня народження Лесі Українки. Київ, лютий 1971 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-114427.

Драч І. Ф. – український поет,
перекладач, лауреат Державної
премії ім. Т. Г. Шевченка. Київ,
3 березня 1979 р.
Автор зйомки Ю. П. Мосенжик.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-158259.
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Драч І. Ф. – український поет, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка
у власному кабінеті. Київ, листопад 1983 р.
Автор зйомки В. О. Самохоцький.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-204971.

Учасники семінару перекладачів художньої літератури із соціалістичних країн
І. Ф. Драч (ліворуч) і Леонард Кошут (НДР) під час розмови. Київ, травень 1984 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-153586.
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Український поет І. Ф. Драч (у центрі) розмовляє з учасниками Днів літератури
Афганістану в СРСР: поетом, професором Садик Рухі (ліворуч) і дитячим поетом
Пуя Фарьябі. Київ, 1984 р.
Автор зйомки А. Т. Бормотов.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-164984.

Мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Лесі Українці
в м. Новоград-Волинському Житомирської області.
Виступає поет і громадський діяч І. Ф. Драч. Серпень 1987 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-186539.
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Голова Народного Руху
України І. Ф. Драч у перерві
між засіданнями установчого
з’їзду Руху.
Київ, 8–10 березня 1989 р.
Автор зйомки Я. Б. Давидзон.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-195162.

Співголови Народного Руху України І. Ф. Драч (ліворуч), В. М. Чорновіл (у центрі)
та М. М. Горинь у президії ІІІ Всеукраїнських зборів Руху.
Київ, 28 лютого – 1 березня 1992 р.
Автор зйомки К. Ковпак.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-245701.
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Народний депутат України, поет І. Ф. Драч дає автографи пікетникам біля будинку
Верховної Ради України під час засідання І сесії 12-го скликання.
Київ, червень – липень 1990 р.
Автор зйомки Ю. П. Мосенжик.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-220467.

Драч І. Ф. – український поет,
голова Української всесвітньої
координаційної ради виступає
на засіданні Ради.
22 серпня 1992 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-245508.
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Драч І. Ф. – український поет,
народний депутат України.
Київ, 1994 р.
Автор зйомки В. О. Самохоцький.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-245374.

Драч І. Ф. – український поет,
перекладач, громадський діяч,
голова Державного комітету
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України. Київ, 2000 р.
Автор зйомки С. Кузнєцов.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-245380.
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Український поет, перекладач І. Ф. Драч (зліва направо), кінорежисер,
скульптор Р. О. Синько, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
України, академік НАН України М. Г. Жулинський.
Київ, серпень 2003 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-11632.

The photo collection dedicated to the 80th anniversary of Ukrainian poet and
public figure I. F. Drach.
Key words: I. F. Drach; the poet; the scriptwriter; the deputy; the sixties; the
Taras Shevchenko State Prize

310
СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
ПУБЛІКАЦІЯ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

УДК 37.091.12:005.963.3](477.64-25)«1901»

О Г. ВЕЛИЧКО, І. В. КОЗЛОВА*

ШКІЛЬНА МАНДРІВКА
ДО ДНІПРОВСЬКИХ ПОРОГІВ (1901 РІК)
Публікація вводить до наукового обігу маловідомий та неопублікований
документ про організацію виховного процесу запорізької учнівської молоді
на початку ХХ ст.
Ключові слова: Дніпровські пороги; Дніпро; Олександрівськ; екскурсія.

Наприкінці ХІХ ст. в економіці Запорізького краю відбулися вражаючі зміни. Розбудова залізничного сполучення сприяла розвитку
промислового виробництва в м. Олександрівську (з 1921 р. – Запоріжжя). Адже в 1873 р. була введена в експлуатацію дільниця Лозова – Олександрівськ Катеринославської залізниці, що за два роки була
добудована до Севастополя. А вже 1902 р. через місто пройшла друга
Катеринославська залізниця, що з’єднала повітовий центр з Криворізько-Донецьким вугільним басейном. В Олександрівську були збудовані
залізничні майстерні, цегляно-черепичні, чавуноливарні та ін. заводи,
млини. З кінця ХІХ ст. місто – один із центрів сільськогосподарського
машинобудування Півдня України. В ньому та прилеглих населених
пунктах (Шенвізе, Павлівка, Хортиця, Кічкас) виникли десятки нових
підприємств, які виробляли жатки, букери, віялки, молотарки, плуги та
ін. сільськогосподарські знаряддя. У 1914 р. у місті діяло 47 підприємств, із них – 15 великих заводів та 2 залізничні майстерні, 40 ремісничих майстерень, 7 типографій. На промислових підприємствах працювало 6300 робітників, у майстернях – 3060 ремісників1.
Економічна розбудова міста виявила потребу в грамотних кваліфікованих кадрах та призвела до зростання попиту на знання у самому
суспільстві. Вже на початку ХХ ст. в Олександрівську діяли 24 навчальні заклади: середні – 2, комерційне 1, міські за положенням 1872 р. – 2,
народні – 6, ремісниче 1, церковно-парафіяльні – 3, лютеранське пара* Величко Олена Григорівна – начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області;
Козлова Ірина Валентинівна – заступник начальника відділу інформації
та використання документів Державного архіву Запорізької області.
© О. Г. Величко, І. В. Козлова, 2016

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

311

фіяльне училище 1, школи при благодійних установах – 2, єврейські
громадські училища: талмуд-тора та приватні – 62.
Саме в цей період розпочав свою славну історію один із найстаріших вишів області – Запорізький національний технічний університет
(ЗНТУ), за радянських часів – Запорізький машинобудівний інститут,
або як його і зараз поміж собою називають студенти – “машинка”.
Тепер це сучасний вищий навчальний заклад України з розвинутими
матеріально-технічною і навчально-методичною базами, високим науковим рівнем викладацького складу. Завдяки підготовці інженерних
кадрів та проведенню наукових досліджень ЗНТУ здійснює вагомий
внесок в авіаційну та машинобудівну промисловість краю, сучасну наукову думку України.
Розпочалося все 29 березня 1899 р.3, коли було засноване Олександрівське середнє семикласне механіко-технічне училище з нижчою
ремісничою школою, яке ставило мету надавати завершену технічну
освіту та “відкривало б для здібних та матеріально забезпечених учнів
шлях до вищих спеціальних навчальних закладів”4. Заняття в училищі
розпочалися в 1900 р., хоча будівництво основних приміщень ще тривало. Його діяльність регламентувалася “Основними положеннями про
промислові училища”, прийнятими в 1888 р. (діяло на основі індивідуального статуту, за навчальними планами і програмами, що затверджувалися навчальним закладом).
Але шкільні роки – це не тільки навчання, але й пора становлення дитини як особистості, розвитку її духовних, моральних, фізичних
якостей. Керівництво училища та педагогічний колектив прагнули
контролювати та намагалися з користю організовувати вільний час своїх учнів. Проводилися екскурсії, які знайомили дітей з рідним краєм та
розширювали їх кругозір, організовувалися виставки робіт учнів, концерти та спектаклі, проводилися різноманітні свята та ігри тощо.
Саме тому безсумнівний інтерес викликає “Звіт про стан Олександрівського середнього семикласного механіко-технічного училища з
нижчою ремісничою школою за 1901 р.”, який дає змогу зануритися в
позашкільне життя та побут учнів, познайомитися з їхніми шкільними
розвагами, дізнатися цікаві деталі з історії нашого краю початку ХХ ст.
Документ подається мовою оригіналу, але адаптований до сучасного читача; орфографічні помилки в написанні виправлені без застережень, усі пропущені чи недописані літери та слова відтворені в
квадратних дужках. Максимально збережено лексику, авторські особливості тексту джерела, авторські посилання.
1
2
3
4

Державний архів Запорізької області. Ф. 10. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 33.
Там само. Ф. 24. Оп. 1. Спр. 191. Арк. 82зв.–83.
Там само. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 10.
Там само. Спр. 60. Арк. 6.
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“Прогулянка на Дніпровські пороги” –
витяг із звіту про стан Олександрівського середнього
семикласного механіко-технічного училища
з нижчою ремісничою школою за 1901 рік
12 лютого 1902 р.
Согласно намеченному педагогическим советом плану в течение учебного
года имелось ввиду совершить с учениками загородную экскурсию. Наиболее
интересной по местным условиям и, вместе с тем, отвечающей пройденному
курсу физической географии представлялась поездка на Днепровские пороги.
Лучшею порою для этой прогулки могло быть только начало мая. В это
время степь еще покрыта зеленою сочною травою, в воздухе еще не слишком
жарко и нет еще докучливых мошки и комара. В виду этого для прогулки
были намечены три дня 13, 14 и 15 мая, из коих два первых приходились на
праздники.
От Александровска до порогов по проездной дороге считается около 48
верст, но путь этот представляет мало интереса. Местами он уклоняется от
живописных берегов Днепра на весьма значительное расстояние. В то же
время от Александровска вверх по реке судоходная часть Днепра, даже и
в половодие, доходит только до селения Павло-Кичкас, расположенного от
города в семи верстах. Ввиду этого было принято предложение преподавателя
гимнастики и строя, барона фон Франка* начать путешествие по реке на
пароходе до селения Кичкас, а затем продолжать путь пешком; обратный же
путь совершить на арбах по проезжей дороге.
Такой способ прогулки, хотя и привлекавший своей новизной и принятый
с восторгом воспитанниками, требовал однако основательной предварительной
рекогносцировки, как для ознакомления с местностью, так и для приготовления
на пунктах остановок запасов провизии.
Эту задачу взял всецело на себя сам автор предложения. В течение 18
часов он совершил поездку на лошадях в оба конца и возвратился в училище
с подробным докладом, окончательно расположившим экскурсантов в пользу
путешествия пешком в один конец и обратно на арбах**.
О предположенной прогулке задолго стало известным многим родителям,
принимавшим даже участие в выяснении подробностей путешествия. Тем
не менее, за две недели до экскурсии всем родителям воспитанников были
посланы объявления такого содержания:
“Прогулка воспитанников на Днепровские пороги.
Прогулку предположено совершить под руководством учителей в
средних числах мая в течение трех суток пешком: до порогов (45 верст) и
обратно до станции Славгород (около 20 верст), а затем по железной дороге
до Александровска.
* Колишній вихователь кадетського корпусу (якого саме – невідомо).
** Гарба – високий віз на двох або чотирьох колесах, призначений для
перевезення снопів, соломи, сіна. У гарбу зазвичай запрягали волів.
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Маршрут и дневной рацион составлены педагогическим советом при
участии училищного врача. На пути намечены пункты с крытыми помещениями
для ночлега и с запасами продуктов для продовольствия. За экскурсантами
будут следовать одна арба с багажом и две арбы для отдыха уставших в пути.
Багаж каждого экскурсанта: ранец, кружка, деревянная ложка, полотенце,
перемена белья и пальто.
Заявления родителей о согласии отпустить своих детей в путешествие
должны быть поданы, со внесением 80 коп. на покрытие части расходов по
экскурсии, не позже 9 текущего мая.
Г. Директору Александровского технического училища.
Прошу включить моего ............ в число экскурсантов на Днепровские
пороги. При сем прилагаю 80 коп. на расходы экскурсии.
(Подпись)
........мая 1901 года.”
По получении ответов от родителей выяснилось, что из числа 80 учеников
технического училища и ремесленной при нем школы в прогулке примут
участие 72 человека. Таким образом, вместе с учителями и их семействами
состав экспедиции определился 85 лицами.
Последовавшие за сим снаряжения в дорогу состояли в найме
подвод, приготовлении запасов провизии, назначении из числа учеников
распорядителей на каждые 16 человек и проч. В то же время врачом училища
был произведен осмотр экскурсантов и даны советы: накануне путешествия
вымыть чисто ноги, запастись переменою белья, несколькими парами носков,
а в пути остерегаться пить холодную воду.
Двенадцатого мая в 9½ часов утра экспедиция в стройном порядке
тронулась в путь пешком через город до речной пристани.
В 10 часов 10 мин[ут] отчалили на катере “Хортица”. Настроение у
всех было самое бодрое. Один из учеников III класса, писавших на тему о
прогулке, так описывает настроение: “Что я чувствовал в эту минуту, я не
могу передать словами. Оглянусь кругом – вижу восторженные от радости
лица. Даже посторонняя публика как будто была рада нашей поездке”.
Девятиверстное расстояние от пароходной пристани до начала порожистой
части реки пройдено было, можно сказать, при самом восторженном
настроении экскурсантов. И было от чего. На протяжении всего этого участка
Днепр протекает в живописных берегах. Крутой поворот реки и ее сужение
почти до 80 саж[еней] образуют стремительную быстроту, с которой река
мчится как будто по коридору между скалами. В одной из скал находится
в расщелине пещера, с которой связаны исторические воспоминания о запорожских казаках.
“А это скала Сагайдачного,” – кто-то сказал и видно было, что образ героя
рисовался в воображении молодежи, родившейся в этом краю и слыхавшей
легенды о казаках.
Некоторые из учеников знали эти места, так как посещали их с суши;
знали и ходячие в народе о них рассказы. Их охотно слушали. Исторические
подробности и описание порогов давались учителями. В распоряжении
училища для этих описаний имелись, кроме известных в литературе сочинений
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о Запорожье, только что вышедший в 1901 году огромный труд “Днепр и его
бассейн”, составленный инженером путей сообщения Н. Максимовичем*.
У деревни Павло-Кичкас, где начинается порожистая часть реки, причалили к берегу и, пройдя версты две за деревню, сделали первый привал для
завтрака в дубовой роще, покрытой густою сочною травою и разноцветными
цветами.
Здесь оставались около часа и, наконец, тронулись в путь, на котором
экскурсантам предстояло испытать себя в выносливости. Было около двух
часов дня, когда в воздухе стоял чисто тропический зной. Едва прошли около
четырех верст, как на всех стала заметной усталость. Вот как описывает ученик
Н. свое состояние во время этого первого перехода. “Мы шли оврагами. Арбы
уклонились в сторону к большой дороге и увезли с собой запасы воды. Нам
пришлось победствовать. Солнце немилосердно жгло, хотелось страшно пить,
а воды не было. Пот валил градом… Укроешься под кустиком, случайно
встретившимся в пустой степи, и спрашиваешь себя: как я здесь очутился.
И вспомнишь: да, я иду на “Ненасытец” и эта мысль придаст бодрости. А
посмотришь кругом: слышатся шутки и смех, а иные лежат в сторонке и
любуются природой, а может, как и ты, чувствуют усталость. Посмотришь на
все это и стряхнешь с себя усталость. Вот мои впечатления во время отдыха
в пути”.
А другой пишет: “…А солнце так и палило. Устали все и прилегли под
тенью зеленых кустов. Жажда мучила, а воды нет и надежды получить ее не
было. Арбы были далеко. Этот привал мы назвали: “воды, воды!” Но вот арбы
подъехали. Нас построили в очередь и каждому по пол кружечки выдавали
тепловатой воды. Посмотришь, все разочарованные лица: не дали вволю
напиться. И станет смешно, и забываешь о своей жажде!”
Прошли еще версты четыре. Арбы следовали за путниками. И вот как
описывает один искушение присесть на телегу. “Усталость берет свое.
Знойное солнце клонит на землю… Предлагают сесть на арбу, но дежурный
сейчас запишет, а потом посчитают, сколько раз садился… Нет, уж лучше не
подавать виду, и шагаешь дальше”.
После этих первых переходов почти по сплошной степи подошли к
самому берегу Днепра. Повеяло прохладой, ноги попривыкли и вскоре среди
экспедиций водворилось веселое настроение. Несмотря на скалистую почву,
ученики уже легко и с песнями продолжали путь. В пять часов дня подошли
к первому из больших порогов к “Гадючему” или иначе “Вильному”. Здесь
сделали привал. Ученики притихли и долго любовались красивым видом
реки и всего пейзажа. До имения А. А. Иваненки, где был назначен обед и
ночлег, оставалось еще около восьми верст. Знойная пора дня уже миновала
и оживление все нарастало. Когда проходили через деревню Андреевку,
находившуюся в трех верстах от дома г[осподина] Иваненки, ученики сами
пожелали выстроиться и по-военному, с песнями, войти в усадьбу.
* Йдеться про кн.: Максимович Н. И. Днепр и его бассейн: История и
гидрография реки. Современные материалы по гидрологии Днепра и его главнейших притоков. Киев: Типография С. В. Кульженко, 1901. (VIII+370+30) с.
Максимович Микола Іванович (1855–1928) – український вчений-гідролог,
інженер шляхів сполучення, архітектор.
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В семь часов мы были уже на месте. Выстроились во фронт и ответили
поклоном на приветствие хозяина. Но прежде, чем сесть за стол, взяли
полотенца и выкупались в реке. Обед окончился часов в девять вечера. Поели
с аппетитом. Вот меню обеда, как оно описано в сочинении одного из юных
гурманов. “На длинных столах уже были расставлены хлеб, свежее душистое
масло и редис. Когда это поели, подали борщ в огромных мисках, когда и с
ним покончили, подали пшенную кашу с молоком; мы и это съели, потому
что с дороги, действительно, проголодались; затем все это запили квасом,
который мне показался очень вкусным. Но еще этим не отделались: нам
предложили и чай. Я и от него не отказался”.
Стоял чудный майский вечер, от реки веяло прохладой. Никому не
хотелось уходить. Пришлось скомандовать: “Стройся!” и увести детей в
амбар, где были уже приготовлены постели на полу, покрытом слоем сена и
поверх деревенским полотном. Трудно было уложить детей. Возбуждение дня
еще сохранилось. Один ученик пишет: “Мы начали шалить на сене; учителя
от нас не отходили, наконец, пришел директор и только тогда мы понемногу
улеглись. Я не помню, как заснул”.
Несмотря на то, что дети заснули часов в 11 ночи, утром проснулись все
до пяти часов и стали проситься на берег реки. Здесь все умылись. Просьб о
разрешении купаться не было ни одной. Все тихо сидели на скалистом берегу
и любовались рекой. Восход солнца, прелесть пейзажа, чудный берег реки
с порожистым дном приковали к себе внимание молодой, бодрой и чуткой
компании.
“Днепр был тих – пишет ученик Н., – и чуть слышно плескал своими
серебристыми волнами. Пахло утренней свежестью. Везде было тихо.
Позавидовал я владельцу этого имения. Так было здесь хорошо. Но затем у
меня родилась и другая мысль: а может Днепр здесь хорош нашим оживлением?
Но нет, он также красив и без нас”.
В восемь часов утра после чаю и обильного завтрака поблагодарили
радушного хозяина и тронулись в путь.
Опять пришлось уклониться от прохладных берегов Днепра, и потому
решено было эту часть пути совершить на арбах. В 10 час[ов] 30 мин[ут] прибыли в деревню Екатериновку и здесь пили молоко.
От Екатериновки до села Свистунова на расстоянии четырех верст
шли пешком. Затем снова продолжали путь на арбах. Здесь путь пролегал
вблизи берега Днепра, на фарватере которого ясно обозначались “заборы” и
“скалы” – гряды надводных и подводных камней. Бурля и пенясь, течение
реки рассыпалось быстрыми и шумными потоками по скалистым выступам
дна, образуя много быстрин и перепадов, по местному называемых лавами.
Шум и рев воды постепенно усиливались, по мере того, как мы подходили к
Васильевке, расположенной на самом “Ненасытце”. Экскурсантами овладевало
нетерпение, все спешили поскорее приблизиться к цели путешествия, к
грозному порогу.
Вот впечатления одного из учеников: “Еще не доезжая Васильевки,
конечного пункта нашего путешествия, мы слышали страшный шум. Соскочив
с арб, мы побежали на водяную мельницу, стоявшую у самых порогов, и
взобрались на каменный мол, служивший для ограждения от напора воды.
Здесь нас ожидало чудное зрелище. Днепр во всю свою ширину был запружен
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знаменитым “Дедом”, стяжавшим себе кровавую славу. Ненасытец имеет 408
саж[еней] и состоит из 12 перекатов. Словами трудно выразить то потрясающее впечатление, которое произвел на нас Ненасытец. Вода, дотоле плавно и
мерно катившаяся, вдруг низвергается в глубину и в ту же секунду, как бы
исторгнутая целым сонмом адских сил, выбрасывается наверх и вновь устремляется между камнями.
…Вдоволь насмотревшись на эту картину, мы возвратились в деревню.
По дороге нас настиг дождь и изрядно смочил. Бегом добрались мы до места
нашей стоянки – приходской школы… Великолепно провели мы этот вечер.
Перед ужином мы выкупались, затем поели вкусной кашицы, потом погуляли
по деревне и, возвратившись к школе, составили хор. Мы много пели, шалили, и все были особенно хорошо настроены. Затем перед сном снова отправились на берег и сожгли фейерверк. Бенгальские огни освещали необычайную
картину”.
Вторую ночь все провели в крепком и продолжительном сне. Утром
после горячего завтрака, состоявшего из чая и жидкой кашицы с мясом,
отправились в 8 часов утра в обратный путь по прямому направлению, по
большой проезжей дороге. В деревне были наняты еще три арбы и, таким
образом, на шести арбах по 13 человек в каждой совершили обратный путь.
В пять часов дня прибыли в Александровск. На следующий день в училище
явились все бывшие на прогулке ученики. Они все вновь были осмотрены
врачом и взвешены на весах. Интересно отметить, что все учителя потеряли
вес, у некоторых потеря доходила до пяти фунтов. Что же касается детей, то
некоторые даже прибавили в весе, у остальных убыль не превышала ¾ фунта.
Во время прогулки было сделано двенадцать снимков, из которых некоторые
помещены в этом отчете.
Нас могут спросить: на всех ли учениках так запечатлелись картины
пейзажа, порогов, как это было отмечено в приведенных отрывках из
сочинений? Конечно, нет. Были сочинения, в которых встречаются такие,
напр[имер], места: “Я писал свои заметки о том, что видел, но мне скоро это надоело… Когда проехали мимо Вознесенки С. Л. (учитель) начал рассказывать
об острове Хортице. Я было начал слушать, но интересного ничего не было
и я принялся за заметки. Но вскоре это надоело. Я оглянулся кругом (следует
коротенькое описание берега). Мне надоело наблюдать и я вступил в разговор
с товарищем. Поболтали мы с ним и я опять принялся за наблюдения. (Вновь
следует коротенькое описание берега и растительности). …Когда подъехали к
Маркусовой, я хотел соскочить с катера на берег, но мне этого не позволили,
и я сошел по доске.
...После завтрака (на первом привале) я с товарищем отправились
побродить по окрестностям. Когда мы возвратились, нас ожидал выговор за
долгую отлучку. Меня отставили от должности дежурного и назначили на
мое место другого, но мне от этого не стало хуже, но даже лучше. Дежурным
быть скучно… (Когда проходили рощей, поросшей дубками, терновником,
дикими грушами и яблоней) я сбил камнем несколько яблок, но они были
зелены и невкусны и потому их пришлось бросить”. А вот отрывки из
сочинения его товарища, с которым он надолго отлучился от компании. “Мы
начали разговаривать (на пароходе, среди чрезвычайно красивой местности)
о предстоящей прогулке”. Очевидно, автор не замечал красот окрестностей и
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все чего-то ожидал. (После завтрака на первом привале) “Мы с Х. увлеклись
исканием гнезд и позабыли, что нам надо идти назад. Я, конечно, струсил,
ожидая наказания, но его не последовало”… “От Екатериновки двинулись
дальше. Мне уже стало надоедать все это… Мы опять отделились искать
приключений и далеко ушли от товарищей и потом ожидали выговора, но
его не последовало”. Оба отрывка принадлежат перу двух лучших в училище
учеников по успехам.
Но этого и следовало ожидать. В том и состояла цель прогулки, чтобы
показать детям природу, расположить их к ней и приучить искать радости
на солнце, на воздухе. Конечно, одной прогулкой эта цель не может быть
достигнута.
В заключение нелишне отметить о следующих расходах по экскурсии.
Собрано было с 64 воспитанников технического училища 51 р. 20 коп.,
с семи учеников ремесленной школы – 280 к., с персонала училища – 10 р.,
поступило от разных лиц пожертвований деньгами 15 рубл. и, наконец, из специальных средств училища взято 47 руб. 7 к. Всего израсходовано 126 р. 7 к.
Кроме того, училище воспользовалось описанным выше радушным приемом
помещика А. А. Иваненко, у которого экскурсанты обедали, завтракали и
имели ночлег. Затем владелец катера “Хортица” взял с экскурсантов за провоз
всего 10 р. В Васильевке имели бесплатный ночлег в приходской школе,
наконец, бесплатно получили 10 ф[унтов] конфет, 10 фунтов сахару, 2 фунта
чаю, пять фунтов орехов и круг швейцарского сыру.
Расходы. Хлеб – 10 р., мясо – 12 р., яйца – 5 р. 60 к., пшено, сало, тарань,
лук и проч. – 4 р. 50, молоко – 5 р. 25 к., сахар – 4 р. 80 к., лимоны – 1 р.,
пирожки – 1 р. 55 к. (уплачено только за приготовление), редиска – 2 р.
Подводчикам за арбы – 47 р. 10 к., за катер – 10 р., за переправу на дубе
через залив – 2 р. 65 к., служителям 9 р., израсходовано на предварительную
рекогносцировку – 9 р. 89 к. Всего 126 р. 07 к.
Державний архів Запорізької обл. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 31–40зв. Рукопис. Чернетка.

The publication introduces to the scientific use little-known and unpublished
documents on the organization of educational process of Zaporizhzhya youth in the
early 20 century.
Key words: Dnipro Rapids; Dnipro; Oleksandrivsk; the excursion.
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УДК 929Кропивницький:792](477)«18/19»

І. І. КОНОНЕНКО, Ю. Ю. ПОЛЯКОВА*

СПОГАДИ СУЧАСНИКІВ ПРО ВИДАТНОГО ДІЯЧА
УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО
Уперше публікуються спогади сучасників (сина Володимира та актриси
Аліни Войцехівської) про видатного актора, режисера та драматурга Марка
Лукича Кропивницького, які доповнюють наше уявлення про його особистість та стосунки з іншими діячами українського театру.
Ключові слова: М. Кропивницький; В. Кропивницький; О. Рябова-Кропивницька; А. Войцехівська; спогади; український театр; листування.

До фонду відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна) свого
часу були передані документи, пов’язані з життям та творчістю українського письменника, драматурга, театрального актора Марка Лукича
Кропивницького (10 (22) трав. 1840 – 8 (21) квіт. 1910). Відомостей
щодо дати надходження та джерела немає, але запис до інвентарної
книги сейфа, де ці документи зберігаються, було зроблено 21 червня
1961 р. Вірогідно, до бібліотеки Харківського університету надійшла
частина сімейного архіву Рябових-Кропивницьких, яка зберігалася у
когось із друзів родини з тих часів, коли подружжя мешкало у м. Харків.
Як відомо, дочка М. Кропивницького – Ольга Марківна Кропивницька (1894–1967) була співачкою та актрисою. Ще з дитинства вона
брала участь у домашніх виставах батька на хуторі Затишок на Харківщині. Вокальної майстерності Ольга навчалася в Італії на початку
1920-х років. Вона володіла голосом приємного тембру (ліричне сопрано) та відзначалася реалістичною манерою гри. У 1925–1927 рр. актриса працювала у російському театрі музичної комедії у Харкові. 1926 р.
Ольга вийшла заміж за композитора Олексія Рябова, 1928 р. народила
сина Ігоря і відтоді залишила сцену, але допомагала чоловікові у створенні оперет як асистент і музичний редактор.
Український композитор, скрипаль і диригент Олексій Пантелеймонович Рябов (1899–1955), випускник Харківської консерваторії (1918),
у 1929–1940 рр. керував оркестром Першої державної української му* Кононенко Ірина Іванівна – завідувач сектору Центральної наукової
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
Полякова Юліана Юріївна – головний бібліограф Центральної наукової
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
© І. І. Кононенко, Ю. Ю. Полякова, 2016
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зичної комедії (м. Харків). Спеціально для цього театру О. Рябов створив такі оперети як “Сорочинський ярмарок” (1936) та “Майська ніч”
(1937) за М. Гоголем, “Весілля в Малинівці” (1938, лібрето Л. Юхвіда).
Від 1941 р. завідував музичною частиною та був диригентом Київського театру музичної комедії.
Людські та творчі взаємини подружжя Рябових влучно окреслює у
своїх спогадах письменник Василь Сокіл, автор лібрето оперети “Червона калина” (1953), музику до якої також написав О. Рябов: “Ольга
Марківна, дочка Марка Лукича Кропивницького, успадкувала від талановитого батька чимало добрих рис: різнобічні знання з історії культури українського народу, любов до театрального мистецтва, виключну
енергійність, стійкий характер і [...] деспотичну вдачу “командира” над
чоловіком. Справедливості ради треба сказати, що власної жінки цей
чоловік мало боявся. Але як творча особа корився їй, розуміючи, що
без її командування дуже легко ледачів. Ольга Марківна, траплялося,
замикала свого Альошу в кабінеті і не випускала, поки він не напише
черговий номер до “Червоної калини””1.
У фонді наявні рукописні та машинописні документи, газетні вирізки, афіші, зокрема: рукопис “Автобіографія. За 65 років” М. Кропивницького українською мовою; машинописна копія спогадів М. Кропивницького російською мовою (1905 р.), надрукованих у газеті “Сын
Отечества”2; 5 зошитів із копіями газетних статей, які вийшли після
смерті М. Кропивницького; машинописна копія листа М. Кропивницького до українського антрепренера Л. Сабініна3, вирізки з газет
1930–1940-х років, у яких висвітлювалася творчість М. Кропивницького; 2 афіші прем’єрної вистави 1936 р. “Глитай, або Павук” за п’єсою
М. Кропивницького у Харківському державному театрі революції
ім. ХОРПС4.
У цьому масиві документів збереглися й копії заяв О. Рябової-Кропивницької до різних осіб, датовані березнем–квітнем 1940 р., із проханням про організацію святкування 100-річного ювілею від дня народження М. Кропивницького; увічнення його пам’яті та поліпшення житлових
умов родини Рябових. Ці документи, зокрема, допомагають уточнити
приблизну дату переїзду родини Рябових-Кропивницьких до столиці
України, бо, наприклад, Ю. Станішевський у книзі “Корифей української
оперети” зазначає, що подружжя Кропивницьких дало згоду на переїзд
до Києва наприкінці 1939 р.5 Між тим, як видно із заяви, у першій половині 1940 р. родина ще мешкала у Харкові на вул. Дарвіна, 21.
Але найбільший інтерес викликають два документи – лист, згідно
з аналізом змісту, написаний сином письменника – Володимиром до
сестри Ольги, та спогади актриси Аліни Войцехівської.
Володимир Маркович Кропивницький (1892–1977) також був професійним музикантом. Він у 1915 р. закінчив юридичний факультет
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Петроградського університету, водночас навчаючись музики як піаніст
і скрипаль (викл. В. Бєляєв). У 1919 р. працював у Всеукраїнському
театральному комітеті у Харкові. Від 1920 р. він – концертмейстер,
суфлер, хормейстер в оперних театрах у Петрограді; від 1927 р. – у
Ташкенті, Баку, Полтаві, Нижньому Новгороді та Владивостоці; 1931–
1946 рр. – хормейстер у Куйбишевському (нині – м. Самара) театрі
опери та балету; у 1946–1956 рр. працював у ленінградських оперних
театрах.
Листа до сестри написано напередодні святкування 100-річного
ювілею від дня народження М. Кропивницького, наприкінці 1939 р. У
той час на сторінках періодичних видань друкувалися матеріали, присвячені видатному театральному діячеві, його листи та спогади про
нього. Саме з цього приводу Володимир пише Ользі, яка в той час
перебувала у Харкові, і, як відзначає Ю. Станішевський, “розробляла
проекти святкування визначних дат творчості М. Кропивницького, у
яких брала активну участь, займалася громадською. діяльністю з популяризації його творчого спадку”6.
Тож не дивно, що О. Кропивницька повідомляла старшому брату про те, як іде підготовка до святкування ювілею їхнього батька. З
листа видно, що вона торкалася спогадів, які збирався написати їхній двоюрідний брат, актор Харківського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Іван Олександрович Мар’яненко7, який був учнем
М. Кропивницького та багато працював разом із ним. Ймовірно, що
І. Мар’яненко щось уточнював у двоюрідної сестри, а вона звернулася
за консультацією до брата, оскільки знала, що В. Кропивницький протягом усього життя сумлінно збирав відомості про життя і творчість
свого батька, а також про членів родини. На основі цих матеріалів він
написав книгу, яка побачила світ у 1968 р.8 Скінчивши працювати над
спогадами, В. Кропивницький у березні 1967 р. передав усі документи до Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві
(нині – ЦДІАК України). Характеристику цих документів тоді ж подав
у своїй статті І. Вільний9. Книга В. Кропивницького, на думку Р. Пилипчука, “відображає не тільки життя М. Кропивницького на х. Затишок та у Харкові на початку 20 ст., а й широкий контекст українського
театрального мистецтва 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст.”10.
Написаний у листопаді 1939 р., лист Володимира до сестри містить
цікаві відомості не тільки про взаємини між корифеями українського
театру, але, опосередковано, й про політичну ситуацію, яка склалася
в країні наприкінці 1930-х років і яку не можна було не враховувати, оприлюднюючи документи про такого видатного українського театрального діяча, яким був М. Кропивницький.
На початку листа автор обережно торкається цього питання: “Писать, конечно, надо по возможности в марксистском освещении, и если
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здесь выяснится по мнению Вани, что хорошего ничего нельзя или
очень мало можно сказать, то тут уж лучше, пожалуй, и совсем умолчать”11. В. Кропивницький наполягає на тому, що родинні стосунки не
повинні стати на перешкоді розкриттю видатної ролі М. Кропивницького у становленні українського театру. Він підкреслює той факт, що
творчі та людські стосунки його батька з родиною Тобілевичів були
вельми складними і потребують додаткового неупередженого висвітлення, особливо тому, що на той час були вже оприлюднені спогади
М. Садовського, П. Саксаганського та С. Тобілевич, які розповідали
про це зі своєї точки зору.
В. Кропивницький подає у листі власні згадки, в яких брати Тобілевичі постають дещо в іншому світлі, ніж на сторінках їхніх спогадів.
Характеристики В. Кропивницького теж носять досить суб’єктивний
характер, до того ж інколи містять суттєві помилки. Так, наприклад,
він пише про М. Садовського: “О таковой же “либеральности” и “культурности” свидетельствуют цитаты из его письма к Петлюре (напечатано в газете “Рада” 1906–1907 гг.): “змию крівавою сукровицею з задратого носа писаки”…, что не помешало обоим вместе отступать “за
кордон””12. Ця не зовсім точна цитата стосується відомої полеміки між
М. Садовським та С. Петлюрою, який у 1907–1908 рр. був редактором
тижневика “Слово”. У 1908 р. С. Петлюра написав статтю “Про життя
і працю українських актьорів” (“Слово”, 1908, 10 лют. (№ 6), 17 лют.
(№7), 23 лют. (№8), де доводив, що члени трупи М. Садовського терплять утиски від свого антрепренера. У відповідь в газеті “Рада” було
надруковано листа групи акторів за підписом 34-х осіб під назвою “В
інтересах правди” (“Рада”, 1908, № 47), де актори спростовували відомості, надані С. Петлюрою. Далі С. Петлюра опублікував статтю “Моя
відповідь актьорам з трупи д. Садовського” (“Слово”, 1908, 9 берез.
(№10).), в якій, між іншим, процитував листа М. Садовського до нього:
“Пане Петлюро! Прочитавши в № 6 Вашу безглузду балаканину про
життя і працю українських актерів, де Ви, д[обродію], як новий український Маркс, притуляєте горбатого до стіни і наколочуєте гороху з
капустою […]. Але Ви, добродію, добалакались уже до тіх пределів, які
звуться інсинуаціями … Цей випад Ваш уже дотикається моєї чести;
а брудні плями з чести змиваються, як то напевно і Вам відомо – не
печатним словом, а сукровицею з підлого серця писаки, а на худий
кінець — мазкою з задратого носа писаки-інсинуатора…”. Звичайно,
широкий загал розумів, що ця відповідь була скоріше грою, ніж свідоцтвом низького культурного рівня М. Садовського. Через 10 років, під
час громадянської війни, С. Петлюра дійсно вивіз за кордон частину
трупи М. Садовського, довівши, що їхні колишні суперечки не стали
на заваді взаємодії у скрутну хвилину.
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В. Кропивницький характеризує політичні погляди батька та його
літературні уподобання, окремі риси характеру, звички тощо. Завершуючи листа, він нагадує, що його побажання ні в якому разі не носять директивного характеру, бо він як син теж не може бути цілком
об’єктивним. Таким, чином, ми бачимо, що вже наприкінці 1930-х років
В. Кропивницький немовби намітив план власних спогадів про батька.
У книзі В. Кропивницького неодноразово згадуються актриса
А. Войцехівська та її чоловік В. Розсудов-Кулябко. Серед документів
архіву Рябових, які зберігаються в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, знаходиться також фрагмент рукописних спогадів актриси.
Аліна Мартинівна Войцехівська (1869–1949) в кін. ХІХ – на поч.
ХХ ст. працювала в трупах М. Кропивницького (1890, 1897–1899),
П. Саксаганського (1891–1894, 1895–1896, 1906–1908), М. Садовського (1894, 1903), Г. Деркача (1897–1898), О. Суходольського (1900),
М. Кропивницького під орудою П. Саксаганського і М. Садовського
(1902); у 1909–1917 рр. – у колективах інших антрепренерів. Після
1917 р. А. Войцехівська була режисером аматорських драматичних
гуртків (1918–1920), разом із П. Саксаганським виступала у робітничих
клубах Києва (1922). Виконувала переважно ролі ліричних героїнь, таких як Олена (“Глитай, або ж Павук” М. Кропивницького) Ярина (“Невольник” М. Кропивницького), Харитина (“Наймичка” І. Карпенка-Карого), Наталя (“Лимерівна” Панаса Мирного), Галя (“Назар Стодоля”
Т. Шевченка). У 1924 р. актриса залишила сцену, далі мешкала в Києві.
Спогади А. Войцехівської містяться на двох невеличких клаптиках
паперу. Вони написані актрисою десь у 30-х роках ХХ ст.13 Дата на
записах не вказана, але подана адреса, де на той час мешкала актриса
– Київ, бульв. Т. Шевченка, буд. 28, кв. 5.
У своїх спогадах, написаних, очевидно, на прохання дочки М. Кропивницького, актриса подає характеристику видатного актора як керівника та наставника молоді, підкреслює, що його ставлення до початківців завжди було добрим, але вимогливим: “Заставлял работать, читать,
проявлять свою инициативу, к молодняку относился бережно”14. Ці невеличкі за обсягом нотатки збагачують деякими цікавими рисами наше
уявлення про видатного діяча.
Документи, що зберігаються у фонді ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, можуть стати підґрунтям для подальших досліджень як життя і
діяльності М. Кропивницького та інших корифеїв українського театру,
так і виявлення характерних рис мемуарного та епістолярного жанру,
пов’язаних з історичним та особистісним аспектом дописувачів.
Документи друкуються мовою оригіналу, зі збереженням індивідуальних особливостей авторської лексики, орфографії та пунктуації.
Частки скорочених слів подано у квадратних дужках. Дату створен-
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ня документа, якщо її встановлено за змістом, зазначено у квадратних
дужках.
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Там само. Арк. 8.
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Учений секретар Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України Ада Сапьолкіна на наше прохання порівняла ці записи з рукописом (автографом) під назвою “Спогади української артистки
А. М. Войцехівської-Розсудової” (№ 10739с, датований 1946–1947 рр., на 30
сторінках) й дійшла висновку, що спогади, які зберігаються в ЦНБ ХНУ ім.
В. Н. Каразіна, написані рукою А. Войцехівської.
14
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Відділ книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів, 826-р, 1777/с. [Матеріали про життя і діяльність М.Л. Кропивницького: автобіографія, конспекти статей і заміток, спогади, листи, вирізки з газет, афіші та ін. Воспоминания А. Войцеховской]. Арк. 2.
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№1
Лист
Володимира Кропивницького до сестри
Ольги Рябової-Кропивницької
30 листопада [1939 р.]
Дорогая Оличка!
Вчера получил твою открытку с сообщеньем о спогадах Вани Марьяненко. Прежде всего в деликатном тоне постарайся его убедить, что если он хочет
писать о папе что-то хорошее, то отнюдь пусть не останавливается перед этим
из-за родственных отношений. Как пример подобных описаний можно привести книгу М. И. Чайковского о П. И. Чайковском1; воспоминания В. С. Серовой об А. Н. Серове2, издающуюся в наше время книгу А. Н. Римского-Корсакова “Н. А. Р[имский]-Корс[аков] – “Жизнь и творчество”, где он расточает
неисчерпаемые похвалы своему отцу и матери, правда, очень умно и умело
подобранные3. Далее “Життя и творчисть” А. К. Саксаганского4, предисловие
С. В. Тобилевич к книге “творів” ее мужа5 и т. д… Писать, конечно, надо по
возможности в марксистском освещении, и если здесь выяснится по мнению
Вани, что хорошего ничего нельзя или очень мало можно сказать, то тут уж
лучше, пожалуй, и совсем умолчать. Это, конечно, мое личное мнение, которое ни для кого не может служить директивой. Думаю, что в воспоминаниях
артиста украинского имя М. Л. Кр[опивницкого] должно занять какое-то, подобающее ему место даже не только при полной объективности, а и известном
пристрастии. Родственные отношения помогут вскрыть те или иные моменты,
к-рые огромной родственной плеядой семьи Тобилевичей давно уже получили определенно тенденциозное освещенье6. Помочь этому смогут факты
и критическое отношение пишущего. Конечно, очень обидно, что основные
документы, а в их числе многолетняя переписка М. Л. Кр[опивницкого] с
Садовским, Сакс[аганским], Тобил[евичем], Заньк[овецкой] и Затыркевич,
сгорела на хуторе в 1917 г. Наряду с получаемыми письмами там хранились
копии или черновики писем самого М[арка]Л[укича], так что при их целости
могла бы получиться вполне цельная картина. Сгорели также черновики и
цензурованные экземпляры пьес разрешенных и неразрешенных, в их числе
несколько вариантов “Доки сонце” под разными названиями, “Безпочвенники” на русском яз[ыке] и др[угие]… Коль скоро Ване пришлось работать,
как с М[арком] Л[укичом] так и с братьями, вместе и отдельно, то обойти в
своих воспоминаниях период “дружбы, ссоры, вражды, примирения” М[арка]
Л[укича] и братьев, ему никак не удастся. Поэтому считаю долгом указать на
следующие обстоятельства: 1) Родственные близость и связи братьев, очень
дружных, спаянных, почти всегда солидарных по отношению к М[арку]
Л[укичу]. Жена Садовского – Заньковецкая, муж сестры Тобилевичей – Мова7,
С. В. Тобілевич8 и т. д… Все эти лица составляли такой крепкий “блок”, для
широкой публики при этом абсолютно авторитетный, т. к. о родственных
связях имелись самые различные и б. ч. невероятные сведения. Начиная от
А. С. Суворина “Хохлы и хохлушки” и до настоящего времени многие считали и считают М. Л. Кр[опивницкого], Сад[овского] и Сакс[аганского] братьями и т. п…9. Поэтому все их отзывы и суждения о Кр[опивницком] М[арке]
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Л[укиче] и его поступках, приобретали характер “объективности”, “документальности”.
Интересно если Ване удастся вскрыть корни и причины “ссор”, было ли
это на почве идейных расхождений или только в силу “тяжелого и деспотичного характера М[арка] Л[укича]”. Последнее тоже, конечно, в известной
степени имело место и могло отражаться и на деле. Тут уже мне придется
сделать выписки из моей записной книжки без претензии на то, чтобы все они
были помещены, т. к., пишется не книга о Кр[опивницком] М[арке] Л[укиче],
а воспоминания актера такого-то.
В порядке записи: 1) Нигде не упоминается служба М[арка] Л[укича] у
Волика Ф. П. (1903–04)10, причины его ухода и т. п… Вспоминаю телеграмму
М. Л. Волику: “У Старицкого я получал, как главный режиссер и актер 900 р.
(было это, кажется в 1881 г.), тоже прошу у вас”. Это через 20 с лишком
лет! Вот она жадность и любовь к “грошам” М[арка] Л[укича]… Интересно
сравнить тогдашние ставки у Волика: Ратмирова – 700 р., Васильев – 800 р.,
Решетников – 600 р., Марьяненко?, Затыркевич запросила 250 р. и ей должны
были отказать, т. к. Шевченко получала 450 р.
2) Братья очень любили рисоваться своим либерализмом или даже революционностью. Ив[ан] Карп[ович] сидел будто бы 7 л[ет] в Петропавл[овской]
Кр[епости]11, так он говорил в антрактах студентам, после чего получал бурные
овации, выйдя на сцену. Либеральность не мешала Садовскому ходить в дворянской фуражке с кокардой в Киеве (1900, 1901  гг., гостинн[ице] “Лион” на
Фундуклеевск[ой] ул.) во время “студенческих беспорядков”. Я его в страхе
принимал за генерала.
О таковой же “либеральности” и “культурности” свидетельствуют цитаты
из его письма к Петлюре (напечатано в газете “Рада” 1906–1907 гг.): “змию
крівавою сукровицею з задратого носа писаки”…, что не помешало обоим
вместе отступать “за кордон”.
3) Сравнение возрастов М. Л. Кр[опивницкого] и братьев.
М. Л. Кр[опивницкий] род. в 1840 г.
Карпенко-К[арый] 1847?*
Садовский 1855–[18]56**
Саксаганский 1859–[18]60***
Насколько “взрослыми” были младшие братья в [18]80 гг.
4) Ставшие “легендарными” спектакли в присутствии Александра
III освещены братьями так, что М[арк] Л[укич] Кр[опивницкий] является
незаметным и карикатурным в то время, как он был значительно старше их
по возрасту, стажу и положению, как глава труппы12.
5) Мелкие факты, непрерывно уязвлявшие самолюбие М[арка] Л[укича]
В большинстве киевс[их] газет в 1900–[1]901 г. печаталось примерно так:
“Малорусская труппа М. Л. Кропивницкого под управл[ением] Н. К. САДОВСКОГО И А. К. САКСАГАНСКОГО”, как будто бы случайно.
После одного крупного разговора, И. К. Карпенко-Карого с Н. В. Кропивницкой объявления в газетах приняли приблиз[ительно] обратный вид, т. е.
фамилия М. Л. Кр[опивницкого] стала печататься более жирным шрифтом.
* Карпенко-Карий І. К. народився у 1845 р.
** Садовський М. К. народився у 1856 р.
*** Саксаганський П. К. народився у 1859 р.
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6) Последняя встреча И. К. Карпенка с М. Л. Кр[опивницким] после ссоры
была в Харькове в 1903–[19]04 гг. у нас за обедом.
После
смерти
Ив[ана]
Карп[овича]
К[арпенко]
К[арого]13
М. Л. Кр[опивницкий] написал, глубоко потрясенный, прочувствованное
письмо Софье Витальевне, к[ото]рое почему-то не опубликовывают.
7) Притупление, затем почти полная потеря слуха М[арка] Л[укича] при
его мнительности, впечатлительности крайне мучила его.
Всякое недослышанное им слово уже казалось ему направленным и
нелестным для него.
Садовский часто играл на этом, называя М[арка] Л[укича] еще почему-то
и “дяденькой”.
М. Л. Кр[опивницкий] не слышал давно суфлера, а то и партнеров и бывало
в своих пьесах не мог попасть в тон оркестра, обладая исключит[ельным]
музыкальн[ым] слухом и достаточной музык[альной] грамотностью.
Музыку Лысенко М[арк] Л[укич] находил слишком “онемеченной”, лишенной народного колорита.
Будущую музыку М[арк] Л[укич] рисовал, как лишенную определенного
такта-ритма.
8) Исключит[ельная] работоспособность.
С 10 ч. до 3–4-ч. репетиция,
4–5 ч. обед,
5 1/2 – 7 1/2 – сон.
8–12 спектакль
1 ч. – 5–6 ч. утра писанье пьесы
Так было с [18]80 г. до 1903 г.
9) Не имея законченного дипломного образования ни средн[его], ни
высшего М. Л. Кр[опивницкий] был очень начитанным и культурным человеком.
На старости лет учил то франц[узский] то немецк[ий] языки с усердием
школьника. Читал запоем, беспорядочно и много.
10) Затравленный всеми “землячками” и товарищами М[арк] Л[укич] послал в юбилей Суворина телеграмму: “раз добром полите сердце ввік не прохолоне”14, человеку впервые громко в столичной печати оценившего М[арка]
Л[укича] и созданный им театр (“Хохлы и хохлушки”)15, за что навлек на себя
новые выпады “друзей” и недругов.
11) После спектаклей в Мариинск[ом] дворце М. Л. Кр[опивницкий] был
вызван в контору театра для переговоров о приглашении на императорскую
сцену. Садовск[ий] и Заньков[ецкая] неудачно дебютировали в пьесе Островского “Лес”, распространяя о себе противоположные сведения16.
12) Характер тяжелый, деспотичный подчас, вспыльчивый, мнительный
и упрямый. Безумно доверчивый, почти легковерный, увлекающийся и совершенно незлопамятный. Страшно любил маленьких детей.
13) Политические убеждения весьма туманны.
Либерал, кадет с сильно народническим душком плюс толстовское непротивление злу. Страшно любил Украину и все украинское.
14) Обожал Шекспира, любил Гоголя, Островского, Щедрина, плакал,
читая Некрасова. Любил Чехова и Куприна. Недолюбливал, хоть и уважал
Горького, морщился при чтении Арцыбашева, Винниченко и компании.
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15) Не был и не выносил узкого шовинизма украинцев.
“Садовський такий Вишневський (“Доходное место”), або СквозникДмухановский, якого навряд чи знала российська сцена”. После указания
М[арком] Л[укичем] ряда классиков русского театра, он глубоко возмущался
такой узостью, за что впадал в еще большую немилость украинской журналистики того времени.
О научном социализме М. Л. Кр[опивницкий] имел смутное представление, будущее рисовал себе в виде федерации независимых славянских республик.
16) Реагировал на все события. В 1904–[19]05 г. написал пьесу “Розгардияш”, “Ошибка произошла”17, “Скрутна доба”, “Зерно и полова”, “Стары сучки
та молоди парости”, т. е. пьесы, отражавшие в той или [иной] мере текущие
события того времени.
Оличка, прошу тебя самой читать это Ване, т. к. написано мной все спешно, безалаберно и т. д… Читай только то, что найдешь сама нужным.
Конец “Дай серцеві волю” я точно не помню, думаю, что и здесь Ваня
больше знает, чем я. Ни в коем случае мои записи о папе не навязывай Ване,
т. к. вероятно они тоже носят субъективный характер.
О деле закончим пока. Очень рады будем твоему приезду. Только напиши
об этом заблаговременно, а то может быть кто либо из старых Борейко к нам
соберется, а уж всем сразу вместе будет тесно, пожалуй. Целую крепко всех.
Не люблю писать плохими чернилами, а хороших нет во всем городе. Будьте
здоровы.
30/ХІ 									
[підпис]
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, відділ книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів.
826-р. 1777/с. 16 арк. Оригінал. Рукопис.

№2
Спогади
актриси Аліни Войцехівської
[1930-ті роки]
Алина Мартын. Войцеховская. Б. Шевченко 28, кв. 5. Киев.
Я уроженка гор[ода] Николаева, в бытность труппы Кропивницкого в
нашем городе; а в Симферополе я услыхала, что в труппе Кр[опивницкого]
отравилась артистка Базарова18, я обратилась к офицеру резерв[ного] батальона поручику Георг[ию] Степ[ановичу] Чухнину, кот[орый] был в дружбе с Мар[ком] Лук[ичом], он был нашим режиссером в воен[ном] кружке. Я
играла у него “Глытай” (Олену), “Наталку”. Чухнин написал о моем желании
служить у Кр[опивницко]го. Он написал телеграмму “Пусть приезжает, если
понравится оставляю, если нет, плачу за дебют 25 рублей”. В декабре 1889
года я приехала. В янв. 1900 г. был дебют в “Глытае”. Кроп[ивницкий] жил
в гостин[ице] “Мариани” в Елисаветграде № 30. Встретил Кр[опивницкий]
меня очень приветливо, распр[осил] о родных. Дебют удачно прошел. На
вопр[ос] Кр[опивницкого], ск[олько] я хочу получать жалованья, я думала
сказать 25 р., но не решилась, тогда М[арк] Л[укич] предложил сам 75 р. до
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входа в репертуар, а потом обещал прибавить. Я была поражена такой щедростью Кр[опивницко]го. Кропивницкий сам указывал роль. Черты характера: мягкость, со всеми корректен, [в] высшей степени справедлив. Заставлял
работать, читать, проявлять свою инициативу, к молодняку относился бережно. В феврале на гастроли приехала Заньковецкая и переманила некоторых
из нас к Садовскому (своему мужу). И я ушла к Садовскому. Вторично я
работала у Кроп[ивницкого] вместе со своим мужем Разсудовым-Кулябко19
в 1904 году в Петербурге (театр Полякова)*, в Москве (театр Щукина)** и
Варшаве (в Королевском театре и на ул. Макатовской)***, и закончила в Москве. Марк Лукич ни словом не упрекнул меня за то, что я удрала от него, после того, как он меня хорошо принял дебютанткой в Елисаветграде. В третий
раз я работала с Кропивн[ицким] в году […] в Николаеве, когда они были
соединены с Сакс[аганским], Садовским, Заньков[ецкой], Карыт. [Карым?]20.
И в Херсоне и разъехались. М[арк] Лук[ич] работал у Колісниченко21 в Одессе. М[арк] Л[укич] часто говорил, что любит так театр, что и умрет за кулисами. М[арк] Л[укич] никогда не кричал ни на кого. Пребывание в труппе
Кропив[ницкого] – был светлый луч моей жизни; вспоминаю случай именин
М[арка] Л[укича], кот[орые] он всегда справлял оч[ень] щедро, приглашал
всех сотрудников, давал деньги Марьи Никол[аевне] Оніщенко и она всем
распоряжалась. Случай: когда в Умани приехали ночью, не было квартир сразу, М[арк] Л[укич], узнав, что я с мужем в театре располож[илась], прислал
Костю Вук[отича]22, чтоб мы переходили к нему.
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, відділ книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів.
826-р. 1777/с. 2 арк. Оригінал. Рукопис.
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There are published memoirs of contemporaries (of son Volodymyr and
actress Alina Voitsekhivska) about the famous actor, director and playwright Mark
Lukych Kropyvnytskyi, that complement our understanding of his personality and
relationships with other leaders of Ukrainian theater.
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М. В. МАРКАНИЧ*

ПЕРЕМІЩЕННЯ АРХІВУ П’ЯТИ КОРОННИХ МІСТ
МАРАМОРОША ДО КРАЙОВОГО МУЗЕЮ
ІМ. Т. ЛЕГОЦЬКОГО В МУКАЧЕВОМУ
(за документами Державного архіву Закарпатської області)
Публікуються архівні документи, які висвітлюють історію переміщення
документів Архіву п’яти коронних міст Марамороша з Тячева до Мукачевого
(1929–1930 роки).
Ключові слова: Підкарпатська Русь; Т. Легоцький, Й. Янкович; коронні
міста, архів; архівні документи; Крайовий музей.

Історикам і краєзнавцям добре відома роль у культурному і науковому житті нашого краю Крайового музею ім. Т. Легоцького у м. Мукачеве 20–30-х років ХХ ст. Зокрема, тривалий час у музеї зберігалися
унікальні документи ХIV‒XVII ст., що входили до т. зв. колекції “Архів п’яти коронних міст Марамороша” (1326‒1910 рр.). Актовий матеріал цієї колекції є найціннішим історичним джерелом для вивчення
як історії всього Мараморошського комітату, так і вільних коронних
(королівських) міст, до яких у ХIV ст. належали: Хуст, Тячів, Довге
Поле, Вишково та Сігет1 .
Музейну справу на Закарпатті започаткував Тиводар Легоцький
(угор. Lehoczky Tivadar, 5 жовт. 1830 – 5 листоп. 1915) ‒ юрист, археолог, історик, організатор музейної справи, етнограф Закарпаття. Автор
численних наукових праць з історії Закарпаття та Угорщини.
Подорожуючи по Закарпаттю та проводячи археологічні розкопки,
Т. Легоцький збирав, а також купував власним коштом історичні, археологічні та етнографічні пам’ятки. Перший у Закарпатті музей історії
та побуту краю був створений ним у власному будинку2.
З часом кількість експонатів зросла і сягала кількох тисяч, тому
Т. Легоцький став добиватися від управи Мукачевого відповідного
приміщення, в якому можна було б розмістити музей. Дослідник погоджувався подарувати колекцію місту, якщо влада потурбується про
зберігання експонатів та подальший розвиток музею. У 1909 р. було
затверджено статут Музейного товариства, і воно розпочало свою діяльність. Головою Товариства обрали Т. Легоцького, а директором майбутнього музею – вчителя історії Мукачівської гімназії Йожефа Янковича3.
Відомо, що в 20-і роки минулого століття частина документів архіву знаходилася в с. Тячів (нині – районний центр Закарпатської об* Марканич Михайло Васильович ‒ заступник директора Державного
архіву Закарпатської області.
© М. В. Марканич, 2016
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ласті) у розпорядженні реформатського церковного приходу, і в 1929 р.
вони були перевезені до м. Мукачеве в Земський (Крайовий) музей
ім. Т. Легоцького.
Запропоновані до уваги читачів документи, що зберігаються сьогодні у фонді “Музей ім. Т. Легоцького”4, якраз і розповідають про те,
як саме Архів п’яти коронних міст Марамороша був прийнятий на зберігання в Крайовий музей, і хто брав участь у його відправці з с. Тячів
до м. Мукачеве. Документи, підготовлені нами до публікації, розповідають також про велику роботу, пов’язану з упорядкуванням архіву,
яка була проведена тодішнім директором Крайового музею ім. Т. Легоцького в м. Мукачевому, ентузіастом музейної та архівної справи на
території Підкарпатської Русі, д-ром Й. Янковичем.
Документи розташовані у хронологічному порядку. Два документи
написані чеською мовою, тому подається їх переклад українською, три
інших написані російською мовою директором музею ім. Т. Легоцького професором Й. Янковича й подаються без перекладу. Окремі слова
і вирази залишені без змін. Слова, написані нерозбірливо, а також відновлені частини скорочених слів узяті в квадратні дужки. У посторінкових примітках подаються пояснення окремих слів і обумовлюються
позначки автора документа.
До вільних королівських міст Верхньої Угорщини відносилися також
Бардейов (Bardejov), Прешов (Prešov), Сабінов (Sabinov), Кошице (Košice),
Кежмарок (Kežmarok) і Левоча (Levoča). (Докл. див: Damankoš M. Nemeckí
evanjelici seniorátu šiestich slobodných královských miest v období 1781–1918//
Historia Ecclesiastica. Ročník I. 2010. Č. 1–2. S. 97–153.
2
Згодом (у 1994 р.) на цьому будинку вдячними містянами було встановлено меморіальну дошку вченому.
3
Янкович Йожеф М. (1878–1955) – історик, краєзнавець, педагог. Народився у м. Тренчин (Словаччина). З 1900 р. проживав у м. Мукачеве, займаючись педагогічною діяльністю (професор державної реальної гімназії).
У 1922–1944 рр. – директор Мукачівського музею ім. Т. Легоцького. Автор
науково-популярних робіт: “Mukačevský hrad (Palanok) a Mukačevo” (Užhorod,
1929), “Підкарпатська Русь в доісторичні часи”.
4
Державний архів Запорізької області. Ф. 1514. Оп. 2. Спр. 16.
1

№1
Розпорядження
заступника президента крайового управління Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді парафіяльному управлінню реформатської церкви
у с. Тячів про переміщення архіву п’яти коронних міст Марамороша
до м. Мукачеве
4 грудня 1929 р., м. Ужгород
На території реформатської церкви в Тячеві знаходиться Архів колишніх п’яти вільних міст Марамороша. Оскільки цей Архів, що розташовуєть-
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ся в непридатних для зберігання документів приміщеннях, може піддатися
псуванню, я, даними мені владою повноваженнями, вирішив передати його в
надійне зберігання, з подальшим спеціальним вивченням документів, у Крайовий музей ім. Т. Легоцького в Мукачевому. Це право Чехословацька держава отримала як правонаступник колишнього державного комісаріату архівів і
бібліотек. Архів буде приймати нинішній директор музею ім. Т. Легоцького
Др. Й. Янкович з Мукачевого та референт Реферату освіти [C.] Коханий-Горалчук з Ужгорода. Про прийняття документів Архіву буде складено в окружному управлінні Тячева відповідний протокол, який з’явиться для вас підтвердженням про передавання архіву. Приготуйтеся згаданим уповноваженим під
час їх приїзду для прийняття Архіву передати ключі і архівні документи в
тому порядку і в тому стані, в якому вони перебували після їх побіжного огляду архіваріусом З[олтаном] Таром з Севлюша. Архів буде прийнятий до 20
грудня поточного року.
За Крайового президента:
Держархів Закарпатської обл. Ф. 1555. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 1. Копія. Машинопис.
Переклад з чеської мови.

№2
Протокол
передавання архіву п’яти коронних міст Марамороша
з с. Тячів у музей ім. Т. Легоцького у м. Мукачеве
20 грудня 1929 р., с. Тячево
До ч.j.23048 / 29

ПРОТОКОЛ,
складений 20 грудня 1929 [р.] в окружному управлінні Тячева на виконання розпорядження Крайового управління в Ужгороді від 4. ХІІ. 1929[р.]
щодо прийняття та переміщення архіву з Тячева в Мукачеве:
ПРИСУТНІ:
За окр[ужне] управління М. Бойко, комісар політ[ичного] управління Золтан Тар, архіваріус і Др. Й. Янкович, директор Мукачівського музею
ім. Т. Легоцького.
ДІЇ:
Згадані прибули в канцелярію парафіяльного управління реформатської
церковної громади в Тячеві, пан архіваріус викликав реформатського священика Емеріха Іссака для передавання ключів від кімнати реформатської церкви, де міститься архів політ[ичного управління] села Тячів; згаданий священик негайно з’явився і заявив із застереженням, що він ключі передасть, однак
просить про те, щоб під час передавання був присутній також Софалуші Стефан як представник політ[ичного управління] села Тячів.
Згаданий також прибув і заявив, що він охоче передасть архів для того,
щоб усі документи були перевезені в музей ім. Т. Легоцького в Мукачевому
для подальшого впорядкування. Також він просив про те, щоб про це була написана записка і складений відповідний перелік усіх речей, що знаходяться в
колекції і перевезених в Мукачеве, але вже після того, як керівництво музею
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приведе в порядок перевезений архів. Копія цього переліку, в якості додатку,
повинна залишатися в селі.
Потім всі присутні прибули на місце. Пан архіваріус відкрив двері кімнати, де розміщувався архів, оглянув його і заявив, що всі документи не займані, в повному порядку і в такому ж стані, в якому вони були залишені в
1927 році, тобто тоді, коли вже був складений один перелік, який свого часу
передавався шкільному відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі.
Після цього всі документи були упаковані в три ящики і відвезені на залізничну станцію в Тячеві, підготовлені до відправки як звичайний вантаж, до
місця призначення – м. Мукачеве, Музей ім. Т. Легоцького.
Потім протокол був прочитаний, роз’яснений угорською мовою, схвалений і підписаний.
Протокол був складений в чотирьох примірниках, із них один отримає
окружне управління в Тячеві за вище вказаним номером, другий залишиться
як оригінал у Крайовому музеї ім. Т. Легоцького в Мукачевому, третій надсилається Реферату освіти Крайового управління і четвертий отримає реформатська церква в Тячеві (парафіяльне управління).
М. Бойко за окр[ужне] управління
Др. Янкович Йосиф, директор музею
Тар Золтан
архіваріус
Держархів Закарпатської обл. Ф. 1555. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 3. Копія. Машинопис.
Переклад з чеської мови.

№3
Звіт
директора крайового музею ім. Т. Легоцького в м. Мукачевому
Й. Янковича про відрядження в с. Тячів із метою перевезення архіву
п’яти коронних міст Марамороша до м. Мукачевого
20 грудня 1929 р., м. Мукачеве
Выказ действительности
при принятии Архива пяти свободных городов и его перевозки
из Тячева в Земский музей им. Легоцкого в Мукачево
По распоряжению школьного отдела Земского Уряда ч. 131771/ІІІ аі 29, я
20-го декабря сего года, утром в 518 часов [в]ыехал в Тячево. В Севлюши присоединился ко мне архивар Золтан Тар. После приезда в Тячево в 924 ч. мы шли
на окресный уряд, где мы доложили цель нашего послания. Потом мы вместе с представителем окружного уряда шли на фарский уряд реф[орматской]
церкви, чтобы принять ключи архива, уложенного в башне реф[орматской]
церкви. По покупке надобных ящиков весь архивный материал был запакован
и экспедирован на железную дорогу для перевозки в Мукачево.
Об этом официальном поступке был в 15 часов протокол составлен на
окресном уряде.
При этом случае я имел следующие издержки:
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Отъезд из дома в 518 ч. – Извощик на станцию
Билет ІІ кл[асса] из Мукачева до Тячева
Приезд в 924 ч. – Извощик до окр[ужного] уряда
Отъезд в 1658 ч. – “ - “ - “ - “ на станцию
Билет ІІ кл[асса] из Тячева до Мукачева
Приезд в 2145 ч. – Извощик до дома
Диета на один день

10 kč
30.80
10. 10.
30.80
10
36
-----------137.60

в Мукачеве дня 27 декабря 1929 года
Др. Йосиф Янкович
директор музея
Держархів Закарпатської обл. Ф. 1555. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 4. Оригінал. Рукопис.

№4
Лист
директора крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому
Й. Янковича до шкільного відділу крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді з пропозиціями щодо роботи з упорядкування
документів Архіву п’яти коронних міст Марамороша
30 грудня 1929 р., м. Мукачеве
Школьному отделу Земского Уряда
для Подкарпаторусскаго края в Ужгороде
По Вашему распоряжению ч. 131771/ІІІ-аі 1929 имею честь предложить
протокол о принятии Архива пяти свободных городов Мараморошских и его
перевозки из Тячева* в Земский музей.
Смотря на то, что в упомянутом распоряжении речь идёт и том, чтобы
архив был очищен от вековой пыли и приведён в соответственный порядок,
и для этой цели уже ассигнована была и какая-то сумма**, прошу уведомить
меня, есть ли это устраивание архива мне поручено и в этом случае, если я
это проведу, на какое вознаграждение могу рассчитывать из ассигнованной
суммы. Однако же примечаю уже вперёд, что с этой работой надо будет заниматься несколько месяцев и поэтому для ея окончания не[воз]можно срок
определить***. Архив думаю привести в такой же порядок, чтобы в будущем
служил головным источником для описания истории [всех] пяти свободных
городов.
В ожидании Вашего ответа пребываю с совершенным почтением.
Др. Йосиф Янкович
директор музея.
Держархів Закарпатської обл. Ф. 1555. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 5. Оригінал. Рукопис.

* Підкреслено автором листа.
** Слова “и для этой цели уже ассигнована была и какая-то сумма”
закреслені автором.
*** Підкреслено автором.
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№5
Лист
директора крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому
Йожефа Янковича до шкільного відділу крайового управління
Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з проханням про розшук архівних
документів, що відносяться до архіву п’яти
коронних міст Марамороша
17 жовтня 1930 р., м. Мукачеве
Школьному отделу Земского Уряда
в Ужгороде.
Министерский советник др. Иван [Моравек] при официальном просматривании архива пяти коронных городов Мараморошских неоднократно выразил
это своё мнение, что желательно было бы мною составленные выдержки из
грамот (regestae) рубриковать*. Об этом я тоже так думал уже при устраивании этого архива. Однако из Тячова привезённый архив является неполным
и по всей вероятности несколько фазцикулов** было из него вынуто. Из этой
причины надо было бы разыскивать эти изчесшие*** документы в архивах города Тячева, Хуста и Вишкова.
Я с охотою принял бы на себя эту задачу, если бы это мне было от Вас поручено и получил бы от Земского уряда специальное уполномочение, на основе которого заинтересованные уряды трёх вышеупомянутых городов должны
были бы мне позволить исследование в своих архивах и передать найденные
документы, происходящие из Архива пяти коронных городов, который теперь
уложен в музее.
Если с этим моим предложением соглашаетесь, прошу сделать в этом
деле спешное распоряжение.
С почтением,
Др. Янкович
директор музея.
Держархів Закарпатської обл. Ф. 1555. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 6. Оригінал. Рукопис.

* Йдеться про класифікацію документів архіву за рубриками. Наприклад: документи церковного характеру, документи цивільної та військової
адміністрації, документи суспільно-політичного характеру, урбаріальні доку
менти, протоколи комітатських зборів тощо.
** Фасцикула (від лат. fasciculus – пучок, зв’язка) – справа, яка складається
з документів різного змісту, розміщених за їхніми реєстраційними номерами,
і являє собою одну або кілька зв’язок.
*** Очевидно, автор листа мав на увазі зниклі документи.
There are published archival documents covering the history of the movement
of documents of Archives of Five Crown Cities of Maramorosh from Tyachiv to
Mukachevo.
Key words: the Carpathian Ruthenia; T. Lehotskyi, J. Jankovyc; the crown
cities; the archives; the archival documents; the Regional Museum.
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УДК 739.2(477)«15/17»

О. Н. ФРАСИНЮК*

УКРАЇНСЬКІ ЗОЛОТАРІ XVI–XVIII СТОЛІТЬ
У ДОСЛІДЖЕННЯХ Д. М. ЩЕРБАКІВСЬКОГО
Публікується список золотарів XVI–XVIII ст., укладений Д. М. Щербаківським у процесі дослідження ним історії українського золотарства.
Ключові слова: Д. М. Щербаківський; золотарі; особовий фонд
Д. М. Щербаківського; науковий доробок.

Данило Михайлович Щербаківський (17 грудн. 1877 р. – 6 червн.
1927 р.) – український етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник
українського народного мистецтва, організатор пам’яткоохоронної
справи. Завідувач історико-побутового відділу та відділу народного
мистецтва Музею старожитностей і мистецтв (1910–1927). Член Київського товариства старожитностей і мистецтв, Київського товариства
охорони пам’ятників старовини та мистецтва; почесний член Української Академії мистецтв (1918) та Етнографічної комісії ВУАН (1920);
учений секретар секції мистецтв Українського наукового товариства в
Києві (1921), заступник голови Всеукраїнського археологічного комітету (з 1922), дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка.
Науковий доробок Д. М. Щербаківського, його особистість і трагічні обставини життя наразі знаходяться в стадії глибокого і систематичного вивчення українськими науковцями. Уже розпочато видання
та перевидання праць Данила Михайловича1, його епістолярної спадщини2, час від часу з’являються розвідки, присвячені науковій діяльно
сті, а також пам’яткоохоронній роботі вченого у непрості 1910–1920-ті
роки3.
За словами С. І. Білоконя, якому належить велика заслуга у відновленні соціального статусу імен багатьох діячів української культури, ім’я Д. М. Щербаківського напряму заборонене не було. “Його
резонансна загибель (1927) провістила терор тридцятих, але й згодом,
за кілька десятиріч, – за тих самих, хіба що в чомусь модифікованих,
большевиків – можна було говорити про кого завгодно, тільки не про
нього. …Але воно (ім’я – О. Ф.) було, пригадую, виразно небажане, і
це видно з загальної бібліографії”4.
Попри все, про Д. М. Щербаківського час від часу з’являлися пуб
лікації різного характеру як за кордоном (українських учених на емі* Фрасинюк Ольга Нилівна – кандидат історичних наук, провідний
науковий співробітник Філії Національного музею історії України – Музею
історичних коштовностей України.
© О. Н. Фрасинюк, 2016
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грації), так і на теренах колишньої УРСР. Це свідчило про інтерес до
непересічної особистості вченого, його вагомого наукового доробку та
внеску в музейну і пам’яткоохоронну справи. Зокрема, 1968 р. вийшла
розвідка співробітника Державного історичного музею Української РСР
(нині – Національний музей історії України) В. О. Сидоренка5. 1985 р.
С. І. Білокінь підготував для друку в Москві, за його висловом, “непримітний документ”, який не був іще історіографічною розвідкою про
Д. М. Щербаківського чи “якимось причинком для неї”6, але порушував
надзвичайно важливе питання відновлення доброго імені українського
вченого. Сергій Іванович у цій публікації стверджує, що Д. М. Щербаківський після революції багато років на Україні був найвищим авторитетом у сфері вивчення народного мистецтва, та й взагалі мистецтва
епохи феодалізму.
Починаючи з 1992 р., з’являється низка праць нині професора кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана
Франка О. О. Франко, яка протягом 1975–1990 рр. завідувала Науковим
архівом Інституту археології НАН України. Статті, написані на основі
документів особового фонду Д. М. Щербаківського, що зберігається у
цій установі, висвітлюють наукову і громадську діяльність брата Данила Михайловича – Вадима Михайловича7. Одна з публікацій вченої
присвячена особовому фонду Д. М. Щербаківського8.
Особовий фонд Д. М. Щербаківського, який містить великий масив
документів, що стосуються, головно, мистецтва українського народу у
різних його проявах, став підґрунтям для низки різнопланових статей
І. О. Ходак про Д. М. Щербаківського та її кандидатської дисертації
“Наукова діяльність Данила Щербаківського в контексті історії українського мистецтва першої третини XX ст.” (2010)9. Цінність дисертаційного дослідження полягає ще й у тому, що його авторка на основі
архівних документів та літературних матеріалів реконструювала життєвий шлях ученого та уточнила біографічні відомості, оскільки у працях
попередників було чимало фактологічних похибок.
До різних аспектів наукової діяльності та життя Д. М. Щербаківського свого часу зверталися також І. Г. Шовкопляс, О. О. Нестуля,
С. І. Кот, С. І. Нестуля, Я. В. Верменич, Г. М. Шовкопляс, Є. О. Котляр10 та ін. дослідники.
Інтерес та любов до історичної спадщини українського народу
сформувалися у Данила під впливом батька – Михайла Пилиповича,
сільського священика, який, як пише Є. О. Котляр, “був поборником і
збирачем всього українського” та передав у дар київським музеям зібрані ним цінні зразки церковного мистецтва11. Безпосередньо археологічними дослідженнями Д. М. Щербаківський почав займатися під
керівництвом В. Б. Антоновича, навчаючись на історико-філологічному факультеті Університету св. Володимира. Зокрема, він брав участь
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у розкопках трипільських поселень на Київщині та скіфських курганів
на Херсонщині.
Перед Д. М. Щербаківським відкривалися блискучі перспективи
для наукової роботи: 1901 р., після закінчення Університету, він був
залишений професорським стипендіатом на кафедрі історії Росії для
підготовки дисертації на ступінь магістра. Але плани змінила необхідність відбути військову повинність.
Різні несприятливі обставини призвели до того, що після служби,
1905 р., Д. М. Щербаківський переїхав до м. Умань, де до 1910 р. викладав історію і географію у чоловічій та жіночій гімназіях. В особовому фонді Данила Михайловича збереглися не тільки численні документи, що висвітлюють цей період, а й цікаві світлини, зокрема, з учнями
6-го класу чоловічої гімназії. На звороті світлини – напис: “Дорогому
Даниилу Михайловичу. Ученики шестого класса”, а далі йдуть автографи вихованців, серед яких і майбутній учений – історик, археолог,
етнограф, засновник Уманського краєзнавчого музею П. П. Курінний.
В Умані талановитий педагог організував гурток любителів старовини та етнографії; у вільні від занять години та під час канікул разом із
учнями проводив археологічні та етнографічні дослідження Уманщини,
а також екскурсії по навколишніх селах із метою збирання експонатів.
У цей період він тісно співпрацював із директором Київського міського художньо-промислового і наукового музею М. Ф. Біляшівським. За
дослідженням І. О. Ходак, Д. М. Щербаківський став кореспондентом
цього музею ще з 1904 р.

Д. М. Щербаківський з учнями 6-го класу Уманської казенної чоловічої гімназії.
1909/1910 навч. рік. (П. Курінний – у першому ряду шостий зліва).
НА ІА НАН України. Ф. 9 “Архів Д. М. Щербаківського”. Спр. 234-а.
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Починаючи з 1910 р., Д. М. Щербаківський щороку їздив в експедиції по різних місцях України вже як штатний співробітник цього ж
музею, в якому завідував історико-побутовим відділом та відділом народного мистецтва. Під час експедицій ним були зібрані десятки тисяч
експонатів, які поповнили експозицію музею.
Науковець мав широке коло інтересів, про що свідчать світлини,
описи, часом замальовки виробів сакрального та народного мистецтва,
архітектурних пам’яток, портретного малярства, що відклалися в його
особовому фонді. Одним із напрямів дослідницької роботи Д. М. Щербаківського було дослідження історії українського золотарства, яке є
одним із найдавніших видів українського художнього ремесла.
На території сучасної України перші вироби з металу відомі з часів
енеоліту IV–III тис. до н. е. Помітного розквіту золотарство на Україні
досягло в XVII–XVIII ст. Майстрів, які виготовляли речі з дорогоцінних металів, називали золотарями (злотниками). Широко практикувалися техніки оброблення дорогоцінних металів – плавлення, кування,
лиття, витягування дроту. Для оздоблення виробів з металу застосовувалися гравірування, карбування, золочення, чернь, філігрань, емаль
тощо. Основні вироби – срібні та золоті жіночі прикраси: сережки, ланцюжки, діадеми, каблучки, а також культові предмети – хрести-енколпіони12 та складні іконки.
Окрім Києва, Львова, Харкова, Чернігова постали нові центри золотарства: Ніжин, Переяслав, Полтава, Стародуб, Ромни. Особливо
було розвинуте виготовлення предметів церковного вжитку та прикрас
для храмів. Замовниками та споживачами художньої металопродукції
стають козацька старшина, церкви та монастирі Лівобережної України. Козацька старшина власним коштом споруджувала й оздоблювала
церкви, вкладаючи у цю справу чималі гроші. Великими меценатами
були гетьмани Іван Мазепа, Данило Апостол, Іван Скоропадський, Кирило Розумовський, кошовий отаман Петро Калнишевський.
Зараз в Україні найбільша колекція виробів золотарства зберігається у Філії Національного музею історії України – Музеї історичних
коштовностей України. Значна частина експонатів музею – це церковні
цінності музейного значення, які були повернуті в Україну у 1922 р.
саме Д. М. Щербаківським.
Данило Михайлович не лише збирав для музею цінні колекції
пам’яток сакрального мистецтва, а й більшість із них атрибутував.
В особовому фонді вченого збереглися документи про церковні речі
з дорогоцінних металів (даровниці, оправи книг, панікадила тощо)13.
Проводив учений також комплексне вивчення художнього оздоблення
книг дорогоцінними металами, вперше уклав списки українських золотарів міст Києва і Львова та золотарів з інших міст. Про це писав ще
у 1968 р. В. О. Сидоренко: “В них (у розвідках з історії українського
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Фрагмент списку “Злотники українські (окрім Києва і Львова)”.
НА ІА НАН України. Ф. 9 “Архів Д. М. Щербаківського”.
Спр. 113-а “Золотарі українські (імена)”

золотарства – О. Ф.) він ґрунтовно простежує еволюцію срібних оправ
книжок на Україні і вперше називає кілька прізвищ вітчизняних майстрів-золотарів, зокрема і київських”14.
Як зазначала І. О. Ходак, “участь у процесі обліку золотарських
виробів під час кампанії вилучення їх у фонд боротьби з голодом та повернення вилучених церковних цінностей активізували студії Д. Щербаківського з історії українського золотарства”15. Так з’явилися праці “Готичні мотиви в українському золотарстві” (1924), “Золотарська
оправа книжки в ХVІ–ХІХ ст. на Україні” (1924), “Оправа книжок у
київських золотарів ХVІІ–ХІХ ст.” (1926)16. Підсумкова праця вченого
з історії золотарства – “Київські золотарі за матеріалами Лаврського
архіву” залишилася незавершеною17. Цими дослідженнями Д. М. Щербаківський, – за висловом В. О. Сидоренка, “… проклав шлях до подальшого вивчення цієї цікавої галузі декоративно-вжиткового мистец
тва українського народу, зробивши цінний вклад в науку”18.
Одним із підготовчих документів, що зберігається в особовому
фонді Д. М. Щербаківського, є укладений ним список золотарів, які
мешкали і працювали за межами міст Києва і Львова – “Злотники українські (окрім Києва і Львова)”19. Можна припустити, що свого часу цей
список став підґрунтям для М. З. Петренка при дослідженні ним українського золотарства XVI–XVIII ст.20
Нижче подаємо цей документ у формі таблиці, де нами додано
один стовпчик із нумерацією, з якого видно, що до списку увійшли 50
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прізвищ (прізвиськ) майстрів. Список містить 4 умовні стовпчики: ім’я
золотаря; джерело, де було віднайдено ім’я золотаря (писемне, часом
виріб із підписом майстра); місто, в якому народився/працював золотар; рік (частіше це – рік виготовлення виробу, зазначений в писемних
джерелах, або на самому ж виробі у вигляді підпису, часом із клеймом
майстра).
Ймовірно, список укладався впродовж тривалого часу, про що свідчать уточнюючі записи іншими чорнилами. До того ж, у фонді збереглося декілька списків на невеличких клаптиках паперу, які, ймовірно,
згодом були зведені в один. Золотарі записувалися без нумерації. Рукопис не датований. Якщо брати до уваги роки написання Д. М. Щербаківським праць із золотарства, то можна припустити, що список укладався впродовж кінця 1910-х – початку 1920-х років.
Джерелами при укладанні списку золотарів Д. М. Щербаківському
служили праці Д. І. Яворницького, О. М. Лазаревського, “Щоденник
генерального хорунжого Миколи Ханенка”, “Щоденник генерального
підскарбія Якова Марковича”, часопис “Кіевская Старина”, частина
VII, т. I “Архива Юго-Западной России” та монастирські поменники.
Список золотарів друкується вперше. Прізвища (прізвиська) та імена майстрів подано так, як зазначено в оригіналі. Без застережень лише
виправлено, відповідно до сучасного правопису, назви населених пунктів. Публікація супроводжується коментарями, в яких подано пояснення термінів, а також здійснено ідентифікацію джерел, до яких звертався
Д. М. Щербаківський.
Українське мистецтво: в двох томах з додатками/Вадим і Данило Щербаківські; передм. І. О. Ходак; предм.-геогр. покажч. В. М. Слободяна; упорядн. О. О. Савчук. Харків, 2015. 472 с.: [412 іл.]
2
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С. 225–235.
3
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СПИСОК УКРАЇНСЬКИХ ЗОЛОТАРІВ,
УКЛАДЕНИЙ Д. М. ЩЕРБАКІВСЬКИМ*

№ п/п

Джерело,
де було
віднайдено
прізвище
золотаря

Прізвище
(прізвисько), ім’я,
по батькові золотаря

Місто, в якому
народився
або працював
золотар

Рік виготовлення виробу,
зазначений
в писемних
джерелах, або
на самому ж
виробі у виг
ляді підпису

1.

Альберк Іван
Золотар

Дн. Хан.1

Стародуб

1742

2.

Андрей Золотар

Д. Х.

С[тародуб]

1743

3.

Антон Золотар

Д. Х.

–

1733

4.

Антонин Іванович

житель
Роменський

Ромни

1688

5.

Басович Никита

–

Глухів

1780

6.

Бородатій Золотар

Дн. Марк.2

Ромни

1724

7.

Граковенко
Алексій
шабельник

Дн. Марк.

Ромни

1730

8.

Гринец Золотар

Арх. ЮЗР
ч.VII, т. I3 604

Вінниця

1552

9.

Давид Золотар

Потир4 346

Ніжин

1723

* До списку не ввійшли імена майстрів Києва і Львова.
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Джерело,
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прізвище
золотаря

Прізвище
(прізвисько), ім’я,
по батькові золотаря

Місто, в якому
народився
або працював
золотар

Рік виготовлення виробу,
зазначений
в писемних
джерелах, або
на самому ж
виробі у виг
ляді підпису

10.

Дмитро Трохимович

–

Чернігів

XVII (?)

11.

Дробус Георгій

Євангел.
Мазепи5

Козелець

1701

12.

Захарченко
Савчин

Поменник6

Канів

біля 1648–
[16]53

13.

Іван Шабельник

Дн. Мар.

Ромни

1724

14.

Іван Серебрянник

Эварн.

–

1782

15.

Іван Золотар

Дн. Хан.

–

1733

16.

Іван Золотар

К. С.8, 1888

Чернігів

1767

17.

Іван Золотар

–

Охтирка (?)

1763

18.

Іван Злотник

Поменник

Канів

1666–1674

19.

Пашко Золотар

Арх. ЮЗР,
ч. VII, т. I 606

Вінниця

1552

20.

Іванов Нікита

Д. Хан

Стародуб

1742

21.

Кунаш Золотар

Арх. ЮЗР,
ч. VII, т. I 605

Вінниця

1552

22.

Кепнін Карл
Якович

К. Ст., 1882
декабрь.

Глухів

1759

23.

Матвій Золотар

Дн. Марк

–

1738

24.

Корсакович Петро
майстер

–

Ніжин

1796

25.

Курбатов Мирон

К. Ст., 1899
июнь

Чернігів

1786

26.

Левко Золотар

Поменник

Канів

1727

27.

Микула Золотар

Лазарев9.

Лубни

1666

28.

Матяш Матвій (?)
Золотар

Д. Х., Д. М.

Стародуб

1740

7
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Джерело,
де було
віднайдено
прізвище
золотаря

Місто, в якому
народився
або працював
золотар

Рік виготовлення виробу,
зазначений
в писемних
джерелах, або
на самому ж
виробі у виг
ляді підпису

№ п/п

Прізвище
(прізвисько), ім’я,
по батькові золотаря

29.

Матвій золотар

–

Брацлав (?)

до 1551

30.

Матвій гафмар

К. Ст., 1891
янв.

С. Вороб’ї
Пирят[ин]

1699

31.

Михаил

–

Пачей (?)

1755

32.

Навроцькій
Володимир

–

Келеберда

1732

33.

Митко Золотар
володів селами

Арх. ЮЗР,
ч. VII,
т. I, с. 207–205

Звенигородщина

1545

34.

Николай Злотник

Д. М.

Ромни

1724-5

35.

Іванов Остап

К. Ст.

Глухів

1780

36.

Остафій Золотар
войт

Лазаревск.

Ічня

1666

37.

Песляковский
Андрій
Васыльевич

–

Ромни

1688

38.

Піщалка золотар

Дн. Хан.

Стародуб

1733

39.

Рябускій Михайло
золотар

–

–

1763

40.

Петро Васільєв
чеканник

Дн. Х.

Глухів

1732

41.

Семен Золотар
міщанин

К. Ст., 1888
дек.

Чернігів

1767

42.

Сергій золотар

Дн. Хан.

Стародуб

1733

43.

Сергун Іван
Золотар

Дн. Хан.

Стародуб

1733

44.

Стась Золотар

Арх. ЮЗР,
ч. VII, т. I 176

Луцьк

1552

45.

Скидан Федос

–

Ромни

1822

46.

Тимофій золотар

Лазарев.

Миргор[од]

1666
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47.

Федор Золотар

ІІІ р. ч. Лз. С
ІІІ 383

Чернігів

1768

48.

Щербенський
Сава Нікіфоров
(№ 170)

–

–

поч. 17 [ст.]

49.

Ян Злотник

К. Ст., 1888

Луцьк

1656

50.

Ярцевский Антін
золотар

Дн. Хан

Стародуб

1730

Дневник генерального хоружего Николая Ханенка. 1727–1753. К.,
1884//Пріложеніе къ журналу “Кіевская старина” . 514 с. (далі у документі –
Дн. Хан., Д. Х., Д. Хан., Дн. Х.).
2
Дневникъ генерального підскарбія Якова Марковича. Изданіе “Кіевской
Старины” подъ редакцій Ал. Лазаревскаго. “Дневник…” складався з 3-х
частин, був надрукований у журналі “Кіевская старина” за 1891–1896 рр.
Уперше щоденник М. було видано 1859 р. у Москві в 2-х частинах з
передмовою онука автора О. М. Марковича. Наук. видання 3-х томів
щоденника здійснила в Києві 1893–1897 рр. “Кіевская старина” за редакцією
О. Лазаревського. 4-й том видала у Львові 1913 р. Археогр. комісія НТШ за
редакцією В. Модзалевського (далі у документі – Дн. Марк., Дн. Мар., Д. М.).
3
Архив Юго–Западной России, издаваемый временной комиссией для
разбора древних актов. Ч. VII. Т. 1. – Акты о заселения Юго–Западной
России. К., 1886. 647 с. (далі в документі – Арх. ЮЗР). “Архив Юго-Западной
России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей
при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе”, ч. 1–8,
К., 1859–1914; АЮЗР) – видання історичних документів і літературних
пам’яток Правобережної і Західної України XIV–XVIII ст. у 35 томах. Видане
Тимчасовою комісією для розгляду давніх актів у Києві.
4
Потир – (від грец. Ποτήρ – “чаша”, “кубок”) – літургійна посудина для
освячення вина і прийняття причастя у вигляді чаші на високій ніжці. Потири
відомі з ІІ ст., виготовляються із золота, срібла, бронзи, прикрашаються
коштовними каменями, зображеннями святих і орнаментом (у техніці
карбування, гравіювання, лиття).
5
Йдеться про Євангеліє Мазепи – одну з найкоштовніших пам’яток
матеріальної культури в Україні, яка нині зберігається серед запасників
Національного художнього музею. Євангеліє московського друку було
подароване московським царем під час церемонії вручення Івану Мазепі
ордена Андрія Первозваного. Гетьман вирішив “одягнути” книгу коштовною
1
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чеканною оправою, яку замовив у царського золотаря Георгія Дробуса. На
виготовлення окладу Євангелія було виділено 1 кг 352,84 гр. золота та близько
5 кг срібла. Пишну оправу супроводжено написом, що йде по обрізу книги: “Це
Євангеліє справлялось коштом і накладом його царської величності війська
Запорозького гетьмана і славного чину святого апостола Андрія кавалера Іоана
Мазепи 1 червня 1701 року, зробив іноземець Георгій Дробус”. Детальн. див.:
Свербигуз Володимир. Пане Мазепо, до Вас посли з Московії… [Електронний
ресурс]. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1016/196/36726/.
6
Поменники (пом’янки, синодики, субітники) – рукописні книги в церквах, до яких записували імена померлих для поминання. Поменники були
родинні, монастирські, цехові та поменники братств. У деяких поменниках є
відомості про політичних і культурних діячів, згадки про історичні події тощо.
7
Праці Дмитра Івановича Яворницького – українського історика, архео
лога, етнографа, фольклориста, лексикографа, письменника, дослідника історії українського козацтва, дійсного члена НТШ (1914) і ВУАН (1929) (у документі – Эварн. – від рос. дореф. Дмитрiй Ивановичъ Эварницкий).
8
“Кіевская старина” (“Київська минувшина”) – щомісячний історикоетнографічний та літературний часопис. Видавався у Києві російською мовою і українською (в російській транслітерації з 1905, в українській з 1906)
протягом 1882–1906 рр. З 1907 р. змінив назву на “Україна” і видавався
переважно українською мовою (далі у документі – К. С., К. Ст.);
9
Праці Олександра Матвійовича Лазаревського – українського історика,
генеалога, джерелознавця та видавця, організатора національної архівної
справи, першого дослідника адміністративно-судового устрою Гетьманщини,
редактора кількох видань журналу “Кіевская старина” (далі у документі –
Лазарев., Лазаревск., Лз.).
There is given the list of goldsmithers made by D. M. Shcherbakivskyi during
his researches of history of Ukrainian jewelry.
Key words: D. M. Shcherbakivskyi; the goldsmithers; the personal fond of D.
M. Shcherbakivskyi; the scientific achievements.
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СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

І. І. ВАЩЕНОК*

ВІДЗНАЧЕННЯ 120-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ГУБЕРНСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ
У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(23 листопада 2016 р.)
2016 р. виповнилося 120 років від часу заснування Чернігівської
губернської вченої архівної комісії, яка започаткувала системну організовану роботу зі збирання та збереження архівних документів на Чернігівщині. Основним завданням комісії було: вивчення складу справ
губернських архівних установ, відбирання їх для постійного зберігання
в архіві, а також виділення документів для знищення; збирання свідчень в архівах і в приватних осіб про наявність документів щодо історії Чернігівського краю та виготовлення копій з них; нагляд за тим,
щоб пам’ятки архітектури без відома комісії не перебудовувалися і не
знищувалися; участь у археологічних розкопках; організація при архіві
історичного музею, а також створення предметного, іменного та географічного покажчиків до документів і видання збірок з історії краю.
Цій даті було присвячене засідання “круглого столу”, що відбулося у Держархіві Чернігівської області 23 листопада 2016 р. Як відомо,
Чернігівська губернська вчена архівна комісія з початку свого заснування мала доволі різнобічні завдання, тому у роботі “круглого столу”
взяли участь, окрім працівників архіву, представники Чернігівського
обласного історичного музею імені В. В. Тарновського та Чернігівської
обласної універсальної бібліотеки імені В. Г. Короленка.
Із вступним словом про основні історичні віхи діяльності та досягнення Чернігівської губернської вченої архівної комісії виступила
директор Держархіву Чернігівської області Р. Б. Воробей.
У рамках проведення “круглого столу” відбулася презентація фотодокументальної виставки “До 120-річчя від дня заснування Чернігівської губернської вченої архівної комісії”. Серед експонатів – документи українського історика-джерелознавця, відомого дослідника
Чернігівської архівної комісії Григорія Михайловича Кураса (1957–
* Ващенок Ірина Іванівна – начальник відділу використання інформації
документів Державного архіву Чернігівської області.
© І. І. Ващенок, 2016

349

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ

Р. Б. Воробей,
директор
Державного архіву
Чернігівської
області.

2008). Документи вченого були передані до архіву у 2012 р. його сестрою. На виставці вони експонувалися вперше після опрацювання та
формування у колекцію особового фонду.
У 1980 р. Григорій Курас закінчив історичний факультет Чернігівського педагогічного інституту; з 1984 р. розпочав працювати над
дисертаційним дослідженням “Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України”. Збирав документи в Києві, Чернігові, Москві, Ленінграді, опрацював значний архівний масив і у 1992 р.
успішно захистив кандидатську дисертацію1. З 1998 р. Г. М. Курас разом із родиною мешкав у Нью-Йорку (США). З цього часу він систематично проводив пошуки архівних документів про істориків – вихідців із Чернігівщини; з науковою метою ретельно опрацьовував архіви
Української Вільної Академії Наук (УВАН) у США, Наукового Товариства ім. Шевченка (НТШ), українські джерела Бахметьєвського архіву російської та східноєвропейської історії і культури Колумбійського

О. В. Носенко,
начальник відділу
забезпечення
збереженості документів,
обліку та довідкового
апарату Державного
архіву Чернігівської
області.
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В. І. Солонікова,
бібліотекар відділу
краєзнавства
Чернігівської
обласної
універсальної
бібліотеки імені
В. Г. Короленка.

університету, матеріали Української бібліотеки й архіву в Стемфорді
(штат Конектикут, США), Слов’янського відділу Нью-Йоркської публічної бібліотеки тощо. Результати пошуків втілилися у низці публікацій, що побачили світ в Україні та США. У 2005 р. дослідника обрали
членом-кореспондентом УВАН у США. Він також був представником
журналу “Сіверянський літопис” у Нью-Йорку. Помер учений на 51-му
році життя 16 березня 2008 р.
Про колекцію Г. М. Кураса та про документи з цієї колекції, представлені на виставці, повідомила у своїй доповіді Н. М. Лобанова, заступник директора Держархіву Чернігівської області. Серед документів – нотатки Г. М. Кураса, члена-кореспондента Української Вільної
Академії Наук у США (м. Нью-Йорк), надруковані в “Чернігівському
крайовому історичному архіві”, у яких йдеться про рештки величезного архіву Чернігівського губернського правління, що були зібрані членами архівної комісії і збереглися до наших днів2. Цікава інформація
міститься також у рукописних нотатках автора під назвою “Діяльність
Чернігівської архівної комісії в області архівознавства та археографії”,
де йдеться про створення архіву комісії, названо імена тих, хто систематизував документи (Добровольський, Корноухов тощо), а також презентовано звіти комісії за 1903, 1911, 1912–1915рр.3
Окремою групою документів на виставці було представлено джерельну базу вивчення діяльності Чернігівської архівної комісії, що зберігається сьогодні в архіві: друковані видання – “Праці Чернігівської
губернської архівної комісії” та “Звіти Чернігівської губернської вченої архівної комісії”. Структуру цих робіт та їх зміст висвітили у своїх
доповідях І. М. Рябчук, провідний спеціаліст відділу використання інформації документів Держархіву Чернігівської області та І. І. Ващенок,
начальник відділу використання інформації документів Держархіву
Чернігівської області.
Зауважимо, що для аналізу доступно 59 журналів засідань архівної
комісії, що несуть чимале інформаційне навантаження. У журналах зазначено: дата та місце проведення засідань (найчастіше – в будинку
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графа Милорадовича, у приміщеннях дворянського зібрання, чоловічої
гімназії, реального училища, у будинку губернатора), імена та прізвища головуючих, присутніх членів Комісії, час початку та закінчення
засідання. І, головне, ми дізнаємося, що відбувалося під час проведення
самих засідань: вибори та переобрання керівного складу комісії; присвоєння звання “Почесний член комісії”; прийняття до складу Комісії
нових членів. Також заслуховувалися виступи відомих науковців та
відбувалося обговорення статей, які потім друкувалися на сторінках
“Праць”. На засіданнях комісії робилися доповіді про нові надходження документів, музейних експонатів та книжок. Значна увага приділялася також господарським питанням, а саме: замовлення полиць для
книжок історичного музею та рамок для портретів, облаштування шафвітрин, проведення різноманітного ремонту тощо4.
Значний інтерес в учасників “круглого столу” викликала інформація О. В. Носенко, начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату Держархіву Чернігівської області
щодо аналізу умов зберігання документів архіву у різні періоди його
існування.
Зацікавили слухачів і доповіді к. і. н. І. М. Ситого, старшого наукового співробітника Чернігівського обласного історичного музею
імені В. В. Тарновського (“Унікальні документи XVI–XIX століть у
зібранні Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського”) та В. І. Солонікової, бібліотекаря відділу краєзнавства
Чернігівської обласної універсальної бібліотеки імені В. Г. Короленка
(“Джерельна база з історії діяльності Чернігівської губернської вченої
архівної комісії у фондах Чернігівської обласної універсальної бібліотеки імені В. Г. Короленка”).
Підбиваючи підсумки засідання “круглого столу”, Р. Б. Воробей зауважила, що за порівняно короткий період існування (1896–1919 рр.)
Чернігівська губернська вчена архівна комісія стала однією з найпомітніших у науковому відношенні установ в Україні. Незважаючи на
те, що архів був порівняно невеликий – декілька тисяч одиниць – все
ж таки серед інших архівних комісій він посідав не останнє місце, і
прямими нащадками комісії стали сьогодні Держархів Чернігівської
області та Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського.
Курас Г. М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії
України: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.09. Дніпропетровський держ.
ун-т, 1992. 19 с.
2
Державний архів Чернігівської області. Ф. Р-9044. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 60.
3
Там само. Ф. Р-9044. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 84–87.
4
Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Вып. 1. 1897–1898.
26 с.; Вып. 10, 1913, 207 с.
1
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Л. Г. КАСЯН*

НОВЕ НАУКОВО-ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ
ЦДКФФА УКРАЇНИ ІМЕНІ Г. С. ПШЕНИЧНОГО
Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних філь
мів, кіно- і телесюжетів (1976–1985). Науково-довідкове видання/упоряд.: І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян, Н. М. Климович,
Л. В. Любарська, Т. О. Макарова, С. П. Матющенко, Н. О. Топішко. КиївЛуцьк: ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2015. 1240 с.: іл.

Специфіка поширення й побутування інформації у сучасному суспільстві свідчить про зростаючу роль
аудіовізуальних документів у загальному інформаційному потоці. Домінуючим носієм інформації все більше
виступає не текст, а образ, символ,
зображення.
Закономірним видається й зростаючий інтерес широких кіл фахівців
до аудіовізуальних документів як історичних джерел. У цьому контексті
надзвичайно актуальною стає публікація науково-довідкового видання
Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного “Кінолітопис: Анотований
каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів
(1976–1985)”. Воно детально інформує читача про склад і зміст кінодокументів, створених провідними українськими кіностудіями з 1976 р.
до 1985 р. і продовжує традицію архіву зі створення довідкових видань, які презентують фонди найбільшого спеціалізованого архівосховища документального кіно в Україні.
Видання архівних анотованих каталогів кінодокументів було започатковано 1969 р. публікацією довідника “Кинолетопись. Анноти
рованный каталог киножурналов и документальных фильмов производства украинских студий (1923−1941)” (Видавництво “Наукова думка”,
1969 р.)
* Касян Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник сектору
публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного.
© Л. Г. Касян, 2016
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У перші десять років третього тисячоліття в рамках галузевої програми “Архівні зібрання України” було видано п’ять довідників по
кінодокументах ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: “Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945−1955)” (2002 р.), “Кінолітопис: Анотований
каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів
(1956−1965)” (2003 р.), “Україна і Друга світова війна: Кінолітопис:
Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939−1945)” (2006 р.), “Кінолітопис: Анотований
каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896–
1939)” (2009 р.), “Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1966−1975)” (2010 р.).
“Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних
фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985)” (2015 р.) є хронологічним
продовженням раніше виданого довідника “Кінолітопис: Анотований
каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів
(1966−1975)” (2010 р.) і зберігає традиційну структуру подачі матеріалу. Інформацію про кінодокументи структуровано за хронологією
їх виробництва. Кожен із десяти років подається як окремий розділ і
містить описові статті (анотації), що інформують про екранну подію
та її учасників, місце, де вона відбувалася. Перед кожною описовою
статтею зазначається: назва кінодокумента, дата випуску чи зйомки,
порядковий номер кіножурналу, кількість частин, обліковий архівний
номер, назва кіно-, телестудії, прізвище режисера (для фільмів). Описові статті в межах розділу розглядаються за жанром кінопродукції:
спочатку міститься інформація про кіножурнали (за номерами випусків); спецвипуски, кіно-, телефільми, кіноролики, кіно-, телесюжети (за
назвами в алфавітному порядку; збірники кіно-, телесюжетів (за порядковими обліковими номерами, малометражні кіно- й телесюжети, які
об’єднуються у збірники під одним обліковим номером.
Окрім відомостей про кінопродукцію вітчизняних кіностудій, до
“Анотованого каталогу кіножурналів, документальних фільмів, кіноі телесюжетів (1976–1985)” вміщено інформацію про кінофільми та
окремі кіносюжети із колекції видатного хореографа та кінопродюсера
В. Авраменка, які надійшли до архіву в середині 90-х років ХХ ст.
У ґрунтовній передмові до видання висвітлено не лише специфіку
“Анотованого каталогу” як довідника по кінодокументах, а й окреслено тенденції державної політики у кіновиробництві зазначеного десятиліття.
Для полегшення і прискорення пошуку необхідної інформації до
анотованого каталогу кінодокументів укладено іменний, географічний
та режисерський покажчики.
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“Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних
фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985)” (2015 р.) є надзвичайно інформативним джерелом про комплекс кінодокументів, створених у
1976–1985 рр. Беззаперечно, що видання сприятиме введенню до наукового обігу нових видів аудіовізуальних джерел та активізації подальших досліджень як у галузі історії, вітчизняної кінодокументалістики,
так і аудіовізуальної архівістики.
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О. Є. ЛИСЕНКО, В. О. КРУПИНА*

ТЕМАТИЧНИЙ ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
З ІСТОРІЇ КРИМУ 1940–2015 РОКІВ
Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): зб. документів і матеріалів/упоряд.: Бажан О. Г. та ін. Вид. 2-ге. Київ: ТОВ “Видавництво “Кліо””, 2016. 1092 с.

Кожна книга має власну історію.
Рецензоване ж видання – цілих дві.
Перша пов’язана з необхідністю та
спробами осягнення “кримського феномену” у зв’язку з подіями останньої
чверті століття, тобто “другою інтеграцією” Криму в державний організм
України, а також його окупацією російськими “ввічливими зеленими чоловічками” (походження й обіг цього
евфемізму в інформаційному просторі
детально описані).
Друга – генетично витікає з концентрованих пошукових зусиль науковців Інституту історії України Національної академії наук України та
центральних архівних установ держави у цій тематичній ніші. Це – своєрідний акорд, що позначає солідний етап освоєння вказаної terra incognita.
Особливість цього видання полягає в тому, що воно синтетично
репрезентує два наративи: авторський (інтерпретаційний) та суто джерельний.
Збірник документів і матеріалів побудований за хронологічним
принципом і складається з 4-х частин, охоплюючи депортації народів
Криму в 1941–1944 рр., обставини входження Криму до складу УРСР у
1954 р. та зміни його соціокультурного розвитку, кримськотатарський
національний рух у 1950–1980-х роках, проблеми повернення кримських татар на батьківщину після розпаду СРСР та їхня інтеграція в
* Лисенко Олександр Євгенович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії
України НАН України;
Крупина Віктор Олександрович – кандидат історичних наук, науковий
співробітник відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту
історії України НАН України.
© О. Є. Лисенко, В. О. Крупина, 2016
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сучасне українське суспільство. Особливістю архітектоніки книги є
певна автономність усіх чотирьох частин. Кожна з них, окрім власне
документів і матеріалів, супроводжується передмовою, коментарями та
переліком документів. Такий підхід дає змогу рельєфно, стереоскопічно відтворити ту чи іншу проблему, розставити відповідні акценти.
Понад тисяча сторінок видання вмістили 309 документів і матеріалів, висока хронологічна щільність яких поєднується з широким
тематичним діапазоном. Попри те, що всі залучені документи і матеріали мають офіційне походження, збірник дає достатньо інформації
не лише про політику органів радянської і партійної влади як наміри,
визначення бажаних перспектив і перелік заходів до виконання. Різноманітні звіти, довідки, інформаційні повідомлення, доповідні записки,
стенограми засідань тощо характеризують і зворотній бік офіційної політики – реальну ситуацію на місцях, успішність чи провальність відповідних заходів. Таке діалектичне взаємодоповнення документів різних
гілок влади сприяє адекватному розумінню радянської дійсності у Криму, а не обмежується лише її офіційним вітринним образом.
Якщо оцінювати наявність критичної маси матеріалів, що розкривають різні аспекти теми, то необхідно констатувати два моменти:
1) йдеться не про тотальну, комплексну й детальну реконструкцію, а
про намагання окреслити емпіричними масивами визначальні тенденції
в історії Кримського півострова;
2) читач отримує можливість “освоїти” й відкрити для себе своєрідні евристичні зони, що виступають маркерами нових концептуальних рішень і трактувань.
Широкий тематичний діапазон уміщених документів і матеріалів
створює враження всеохопної історії Криму та його не тільки корінного народу, а й інших етнічних груп у зазначений період. Розвиток
сільського господарства й промисловості, будівництва й комунального
господарства, санаторно-курортного обслуговування, проблеми культурно-освітньої сфери, національний рух кримських татар тощо простежуються упродовж практично усього заявленого періоду.
Перша частина збірника присвячена депортації народів Криму в
1941–1944 рр. Уміщені документи й матеріали ілюструють боротьбу
органів внутрішніх справ з “ворожими елементами” в початковий період війни Німеччини й Радянського Союзу, організацію та проведення депортацій кримських татар, німців, угорців, румун, вірмен, болгар,
греків у 1944 р. Тут же вміщено інформацію про проведення в липні
1949 р. операції “Хвиля” – виселення турків та греків з областей Чорноморського узбережжя України. Документи свідчать про брутальнорепресивний характер дій органів влади стосовно представників вказаних національностей, для масового виселення яких достатньо було
фактів співробітництва окремих осіб з нацистами чи навіть підозр у
нелояльності до радянської влади.
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Фактично ж незаперечним слід вважати застосування щодо цих
етнічних груп злочинного принципу колективного заручництва й відповідальності, до якого радянська правляча верхівка вдалася як до
апробованого й універсального інструмента “зачищення” й уніфікації
суспільства і навіть з превентивною метою.
Специфічні обставини входження Криму до складу УРСР у 1954 р.,
економіко-господарські та культурно-освітні аспекти його інтеграції в
життя республіки у 1950-х – на початку 1970-х років розкриваються
у другій частині збірника, яка за обсягом становить понад половину
всього видання. З огляду на спекуляції з цього приводу такий баланс
матеріалу видається виправданим. Подані тут документи демонструють
незадовільний стан економіки та соціальної інфраструктури на півострові, що, починаючи з кінця 1940-х років, заселявся значною кількістю
українських селян. Відновлення трудових ресурсів, послаблених депортаціями, а також спроби адаптувати їх до особливих, складних умов
господарювання, що практикувалися кримськотатарськими аграріями,
виявилися занадто складними завданнями. Документи й матеріали свідчать, що “м’яка українізація” освітньої сфери була згорнута на початку
1960-х років. Повноти й завершеності представлення проблеми передачі Криму та перспектив його соціально-економічного та культурного
розвитку надають документи різних міністерств, відомств і партійних
органів – як розпорядчі, так і звітно-підсумкові.
Третя частина збірника ілюструє становлення та розвиток кримськотатарського національного руху та його боротьбу за право повернення кримських татар на історичну батьківщину у 1950–1980-х роках.
Фактично у цей час зародилася і пройшла період становлення його організаційна структура, що спиралася на діяльність ініціативних груп зі
збору підписів за відновлення справедливості щодо кримських татар.
Наявні документи й матеріали демонструють протидію партійних, радянських і адміністративних органів СРСР та УРСР спробам депортованих повернутися до Криму.
Проблеми сучасного становища кримських татар та законодавче
урегулювання політичних і правових процедур відновлення їхніх прав
і власності у незалежній Україні віддзеркалюють документи й матеріали четвертої частини видання. Вони засвідчують величезні моральні
й матеріалі зобов’язання, що їх узяла на себе Українська держава в
справі реабілітації депортованих народів Криму і, перш за все, кримських татар. Численні урядові й парламентські постанови, інформації
посадових осіб, офіційні листи та програми переконують у наявності
уваги органів влади до цієї проблеми. На відміну від попередніх ця
частина збірника складається фактично з законодавчих і розпорядчих
документів, які не дають інформації про реальне становище в тій чи
іншій галузі та успіхи чи невдачі у виконанні запланованих заходів.
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Часто упорядники деяких видань ніби “побоюються” того, що виявили й підготували для “вкидання” в науковий та суспільний інформаційний простір. Творці рецензованого видання позиціонують себе якщо
не індиферентно, то коректно-дистанційовано від змісту, політичних
контекстів та внутрішньої емоційної енергетики джерел. Відмовляючись від такої залежності від них, відкидаючи сумніви в доцільності їх
оприлюднення, дослідники тим самим декларують і легітимізують на
практиці детабуювання історичних лакун.
Окремо слід відзначити наукову культуру праці, що проявляється
у нестандартних назвах історичних нарисів, які передують джерельним
підбіркам; інформативно насичених коментарях авторів та упорядників, що створюють підстави для кращого розуміння подій та відповідної характеристики й усвідомлення мотиваційних чинників, якими керувалися державні й громадські діячі, партійно-радянські функціонери,
громадський актив.
Документи і матеріали супроводжуються обов’язковим для такого
штибу видань іменним і географічним покажчиком, списком скорочень,
переліком використаних архівних фондів та публікацій документів.
Таким чином, маємо тематичний збірник документів і матеріалів з
історії Криму та кримських татар з 1940 р. до 2015 р., з надзвичайно
осяжним евристичним ресурсом, який фактично не зможе оминути жоден кримознавець новітнього часу. Окрім всього іншого, його автори
й упорядники поставили низку перспективних дослідницьких тем, що
мають дисертаційний потенціал.
Наукова й практична актуальність кримської тематики є особливо
очевидною. В умовах російської агресії та політичної інструменталізації історії, спричиненого ними формування нових історичних міфів наукова громадськість особливо уважно підходить до джерел. Власне, боротьба наукових інтерпретацій в кінцевому рахунку залежить саме від
підбору й повноти останніх. Пропонований читачу збірник документів
і матеріалів є важливим засобом розвінчування міфу про “царський
дарунок” Україні в 1954 р., виступає серйозним запобіжником як від
російської ментально-інформаційної та наукової приватизації Криму,
так і надмірної, штучної його “українізації”, сприяючи утвердженню
історичної суб’єктності кримських татар у ХХ ст.
Підходи авторів та упорядників – це такий собі “золотий зріз” зважених обсерваторів, не обтяжених снобістським ставленням до історії
як до “шматка хліба” чи безкарної зони “стьобу” над епохами, властями, маргіналами, моделями поведінки, пам’яттю.
Це – не функція “офіціанта”, який підносить на гарно оформленій таці приправлений витвір псевдонаукової “кулінарії” для влади й
певних політичних сил. Це – відповідальний інтелектуальний продукт,
призначений насамперед для елітарної частини суспільства й відповідального політикуму.
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Державний архів Херсонської області.
Фонди періоду після 1917 року: анотований
реєстр описів. Том 3: Фонди Р-3003 – Р-4116
/ редкол. В. О. Лебідь (голова) та ін.; Державна архівна служба України; Державний архів Херсонської області. – Херсон :
Айлант, 2016. – 468 с. – (Архівні зібрання
України. Спеціальні довідники).
У 2016 р. Державним архівом Херсонської
області було видано третій том “Анотованого реєстру описів фондів періоду після
1917 року”, який став завершальним у цій серії
архівних довідників. Реєстр складається з описових статей, розміщених у порядку зростання номерів фондів. До третього тому увійшла
інформація про склад і зміст фондів із порядковими номерами з Р-3003 до Р-4116, які створювалися в архіві протягом 1961–2014 рр.
Усього до тому вміщено відомості про
668 фондів та 766 описів. За цими цифрами – діяльність обласного архіву за останні
понад півстоліття в напрямках комплектування, описування та експертизи цінності
документів Національного архівного фонду.
Хронологічно більша частина анотованих документів належить до радянського
періоду, починаючи зі звільнення Херсонщини від нацистської окупації і завершуючи
розпадом Радянського Союзу. Також сюди увійшли всі фонди періоду незалежності
України, створені в архіві станом на 2014 р.
Тематично фонди охоплюють найрізноманітніші сфери соціально-економічного
та культурного життя краю: масово представлені органи державної влади і місцевого
самоврядування Херсонської області, підприємства, установи і організації планування, статистики, промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, торгівлі, заклади культури, науки і освіти, профспілкові організації, громадські
об’єднання тощо. Також у завершальному томі вміщено описові статті на переважну
більшість фондів особового походження, інформація яких доповнює і збагачує наші
знання про історичне минуле не лише сучасної Херсонської області, а й усієї південної
України.
Третій том, як і попередні, оснащений системою покажчиків, котрі дають
можливість здійснювати багаторівневий перехресний пошук інформації. Також тут
розміщено довідку про адміністративно-територіальні зміни, які відбувалися на
території сучасної Херсонської області після розпаду Російської імперії.
Крім того, завершальний том серії містить зведений перелік усіх вибулих архівних
фондів періоду після 1917 р. із зазначенням причин вибуття: передавання до інших
місць зберігання, приєднання до інших архівних фондів, утилізації та втрати у роки
Другої світової війни.
У цілому всі три томи «Анотованого реєстру описів фондів Державного архіву
Херсонської області періоду після 1917 року» становлять найповніше і найсучасніше
довідкове видання про склад і зміст цих фондів, створене для широкого кола
користувачів архівної інформації.

